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Aspecte generale privind managementul unităţii de învăţământ 

 

1. Priorităţi strategice 

Pentru anul şcolar 2017-2018, întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional este organizată 

conform următoarelor priorităţi strategice: 
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I. Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin modernizarea abordării 

învățării, a sistemului de evaluare a calităţii în învăţământ și prin îmbunătățirea 

rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale/ bacalaureat 2018 

II. Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi a siguranţei în unitatea de învăţământ, în scopul 

creşterii calităţii învăţării 

III. Implementarea de activităţi educative relevante pentru exersarea practicilor democratice 

şi a calităţii de cetăţean 

IV. Încheierea și implementarea parteneriatelor la nivel local, naţional şi european 

V. Îmbunătăţirea managementului la nivelul şcolii şi al clasei de elevi 

2. Rezultate așteptate 

 Respectarea regulamentelor şi a standardelor; Monitorizarea aplicării noului 

Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; Actualizarea 

Regulamentelor  interne al unitatii scolare; 

 Proiect al planului de şcolarizare corelat  cu nevoile de educaţie ale elevilor din şcolile 

ţintă 

 Plan de şcolarizare realizat în proporţie de 100%  

 CDŞ în concordanţă cu interesele elevilor, nevoile comunităţii şi resursele umane şi 

materiale ale   şcolii 

 Cel puţin 90% din opţiunile elevilor  respectate 

 Dotările care contribuie la asigurarea unei ambianţe plăcute şi stimulative pentru 

furnizarea unei educaţii de calitate (Proiectul de dotare didactico-materială) 

 Creşterea ponderii personalului didactic cu performanţe deosebite (peste 50 %) 

 Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de 

descentralizare şi autonomie instituţională. 

 Baza de date privind parteneriatele derulate de şcoală, evaluarea acestora 

 Menţinerea parteneriatelor cu impactul scontat 

 Curricule şi materiale specifice pentru derularea parteneriatelor 

 Promovarea activităţilor care cresc reprezentativitatea şcolii la nivel local şi naţional, 

subscrise formării competenţelor civice, ecologice şi educaţiei interculturale: 

 Plan  managerial de activităţi educative adaptat aşteptărilor şi nevoilor beneficiarilor 

direcţi şi indirecţi ai educaţiei 

 Implicarea în mai mare măsură a şcolii în realizarea de proiecte europene sau alte 

burse finanţate de instituţiile europene 

 Cel putin un proiect de colaborare  europeană 

 

3. Indicatori de performanţă pentru activitatea managerială 

(pentru asigurarea şi evaluarea calităţii) 

_ CURRICULUM 

_ REZULTATE ŞCOLARE 
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_ ÎNVĂŢARE ŞI PREDARE 

_ SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR 

_ MISIUNEA, VIZIUNEA ŞCOLII 

_ RESURSE UMANE, MATERIAL – FINANCIARE. DEZVOLTAREA RESURSELOR 

_  PARTENERIATE 

 

 Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială au fost realizate în cadrul 

general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Dâmbovița şi au fost întocmite pe baza următoarelor: 

1) Documente de evaluare şi diagnoză: 

a. Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi grupurilor de lucru 

desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2017/2018; 

b. Documente de raportare financiar-contabilă; 

c. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate. 

2) Documente de proiectare: 

 

a. Proiectul de dezvoltare instituţională elaborat și aprobat pentru intervalul 2017 - 2021 

b. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2018 

 

 În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2017/2018 au 

fost emise decizii interne pentru numirea: 

1) Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, şefilor de catedre 

şi responsabililor de discipline; 

2) Comisiilor  (conform ROFUIP 5079/31.08.2016) şi a grupurilor de lucru cu atribuţii specifice: 

 

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare și asigurare a calității; 

c) Comisia pentru perfecționare și formare continuă; 

d) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de 

urgență; 

e) Comisia pentru controlul managerial intern; 

f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității; 

g) Comisia pentru programe și proiecte educative. 

h) Comisiile metodice 

i) Comisia pentru burse, programe sociale şi alte forme de sprijin financiar (programe de susținere 

educațională)- compartimentul contabilitate 

j) Comisia pentru orar, serviciul pe şcoală şi scheme orare 

m) Comisia de mobilitate 

n) Comisia pentru simularea examenelor naționale/ Bacalaureat 

 

Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat 

conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial semestrial. 

Echipa managerială a prezentat în detaliu fiecărui şef de catedră/responsabil de comisie atribuţiile 

specifice, categoriile de activităţi şi modul de documentare a acestora. Rapoartele de activitate şi 
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monitorizarea realizată pe parcursul anului evidenţiază realizarea majorităţii activităţilor planificate, la 

termen şi conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute, documentate corespunzător în dosarele 

catedrelor, indică eficienţă şi responsabilitate din partea membrilor catedrelor/comisiilor. Analiza 

efectuată la începutul anului şcolar curent a scos în evidenţă necesitatea creşterii frecvenţei şi 

îmbunătăţirii calităţii asistenţei şi interasistenţei la ore, precum şi mai multă atenţie la aplicarea şi 

interpretarea testelor predictive şi sumative. 

 

   Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme: 

1) Pentru activitatea didactică: 

a. Asistenţe la ore efectuate de director, director adjunct  

b. Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare a 

acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor; 

c. Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor necesare în 

activitatea acestora; 

d. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă; 

f. Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina 

elevilor; 

2) Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă: 

a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi financiar 

contabil; 

b. Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil; 

c. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor; 

d. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei. 

 

 A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor 

didactice,reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul decizional. Măsurile aplicate în 

acest sens au vizat în principal următoarele :  

1) Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului Profesoral şi 

alConsiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ; 

2) Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate de 

Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Local, Primarului Municipiului Moreni  şi 

părinţilor. 

  La toate şedinţele Consiliului de Administraţie a participat reprezentantul sindicatului din 

unitatea de învăţământ; 

3) Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului Școlar al Elevilor şi al Consiliului Reprezentativ 

al Părinţilor. 

 Alţi indicatori realizaţi: 

_ am elaborat documentele specifice funcţiei de conducere:  

Planul managerial, Planurile operaţionale, Planul unic de îndrumare şi control; 

_ am întocmit şi predat la ISJ macheta de încadrare 2017-2018 și proiectul de încadrare pentru 

2018-2019; 

_ am elaborat tematica pentru CA şi CP; 

_ am numit membrii CA aleşi prin vot secret în CP; 

_ am format comisiile din şcoală; 

_ am emis decizii şi note de serviciu (înregistrate în Registrul de decizii şi note de serviciu ); 

_ am întocmit adrese care să ajute buna desfăşurare a activităţii din şcoală  
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_ am reorganizat catedrele metodice cu respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ; 

_ am asigurat corelarea CDŞ cu curriculumul naţional; 

_ am întocmit şi avizat orarul şcolii respectând nevoile specifice ale elevilor şi profesorilor; 

_ am încheiat contracte de parteneriat (dosar parteneriate); 

_ am întreţinut legătura cu ISJ, Poliţie, Primărie, Direcţia de sănătate publică, Centrul judeţean de 

asistenţă psihopedagogică, etc; 

_ am participat la toate şedinţele cu directorii; 

_ am răspuns la toate solicitările ISJ, Primărie, etc; 

_ am îndrumat şi controlat activitatea compartimentelor secretariat, contabilitate, administrativ; 

_ am elaborat contracte de confidenţialitate pentru personalul şcolii care are acces la dosarele 

personale şi veniturile realizate; 

_ am reevaluat contractele de închiriere existente; 

_ am întocmit planul anual de achiziţii publice în vederea elaborării proiectului de buget 2018; 

_ am verificat încadrarea în bugetul aprobat; 

_ am finalizat inventarierea anuală, am demarat inventarierea 2018 - 2019 urmând să fie trimise 

spre aprobare casările care se impun. 

 

Curriculum 

1. Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea şefilor de 

catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de 

precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate de 

cadrele  didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus activităţile de 

evaluare. A fost întocmit un program de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenelor 

naționale . 

Din rapoartele şefilor de catedre, monitorizările realizate pe parcursul anului școlar şi rezultatele 

obţinute de elevi la clasă rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel  bun, 

fără probleme majore. Se consideră că este necesară o revizuire periodică mai atentă a planificărilor 

calendaristice – pentru a corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a materiei la clasă. 

2. Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii elaborate de ISJ 

Dîmbovița în acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin consultarea și implicarea directă 

a elevilor şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că CDŞ răspunde 

în bună măsură solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de învăţământ. Orele din cadrul CDŞ sunt 

alocate în principal astfel: 

1) Activităţi didactice destinate aprofundării şi extinderii prevederilor programelor şcolare,pentru a 

susţine pregătirea elevilor conform nevoilor lor personale, pentru performanţă înaltă şi pentru succes la 

examenul național de bacalaureat şi examenele de admitere la facultate. 

2) Activități didactice destinate promovării unor noi discipline din ariile curriculare om și 

societate, limbă și comunicare, matematică și științe 

3) Activităţi didactice destinate formării şi exersării de competenţe profesionale specifice 

domeniului TIC 

4) Activităţi didactice destinate formării şi exersării de competenţe lingvistice avansate în limbile 

moderne engleză și franceză. 

3. Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind utilizate 

atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive. În organizarea şi desfăşurarea 
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procesului educativ au fost utilizate laboratoare şi cabinete specializate. Colegiul dispune în prezent de 

următoarele spaţii specifice pentru activitatea didactică: 

_ Laboratoare de ştiinţe ale naturii – fizică, chimie şi biologie. 

_ Cabinet de limbi moderne 

_ Cabinet de istorie 

_ Laboratoare de informatică – 3 laboratoare 

_ CDI 

_Amfiteatru 

_ 2 Săli și un teren de sport 

_cabinet medical 

_cabinet de asistență psihopedagogică 

 

4. Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi 

tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul semestrului. În privinţa 

metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări 

scrise) cu metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate 

aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de evaluare la 

majoritateadisciplinelor, iar rezultatele evaluărilor  reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. 

Această constatare se bazează pe analizele interne realizate la nivelul catedrelor privind evaluarea 

şi progresul elevilor. Preocuparea constantă a conducerii pentru planificarea raţională a procesului de 

evaluare la clasă a dat rezultate acceptabile – constatându-se o mai bună ritmicitate în evaluarea şi notarea 

elevilor, precum şi o dozare relativ bună a efortului acestora pe parcursul semestrului I. 

Există în continuare unele probleme în ritmicitatea notării . 

 

5. Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele: 

1) Pregătirea specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri şi olimpiade şcolare). 

Activitatea a fost monitorizată de şefii de catedre şi a condus la rezultate bune la concursurile şi 

olimpiadele şcolare la nivel de școală și nivel local. 

2) Pregătire specifică pentru examenul naţional de bacalaureat – în cadrul programului ‖O 

educație de calitate pentru generații de succes‖ (ROSE), la disciplinele limba și literatura romana, 

matematică, istorie, geografie, chimie, biologie, engleză, franceză, informatică și TIC 

6. Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către diriginţi sub 

îndrumarea coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare şi a psihologului 

şcolar. Din evaluarea activităţilor realizate pe parcursul semestrului I se consideră că este necesar în 

continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai pronunţată a 

activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea comportamentului elevilor în 

şcoală şi în afara acesteia. Categoriile de activităţi realizate pe parcursul anului şcolar au fost: 

1) Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie) 

2) Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de consiliere şi 

orientare (dirigenţie) 

3) Activități dedicate sărbătorilor de iarnă (Crăciunul) 

4) Activitatea dedicată zilelor cu însemnătate istorică pentru țară (1 Decembrie respectiv 24 

Ianuarie) 

5) Activitatea dedicată omagierii scriitorilor naționali (15 ianuarie- Eminescu) 

6) Activitățile derulate de CȘE  

7) Activități educative –didactice și extrașcolare elaborate în cadrul proiectului ROSE 
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8) Activități de voluntariat SNAC 

 

În privinţa disciplinei la nivelul elevilor, problema cea mai gravă constată a fost cea a numărului 

relativ mare de absenţe (în mare majoritate motivate). Pentru descurajarea absenteismului au fost iniţiate 

o serie de măsuri concrete, vizând în esenţă o creştere a consecvenţei aplicării prevederilor regulamentare. 

Astfel s-au stabilit şi aplicat sancţiuni pentru situaţiile de chiul dovedite, se păstrează legătură permanentă 

cu familia pentru elevii cu număr mare de absenţe etc. Absenteismul ridicat – fenomen înregistrat, de 

altfel, în întreg sistemul de învăţământ la această dată, este explicat și de factori de natură externă unităţii 

de învăţământ. De asemenea, CA al colegiului a sesizat primăriile localităților din care  provin elevii ce 

au acumulat un nr. mare de absențe nemotivate în sem.I ( din ciclul inferior) , primării ce pot lua măsuri 

cu părinții acestora conform ROFUIP  5079/31.08.2016 cu modificările și completările ulterioare. Astfel, 

un inventar minim al acestor factori ar include: 

Factori de natură externă: 

a. Copii din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada în care părinţii 

sunt plecaţi din localitate pentru muncă (situaţie întâlnită la aproximativ 15% dintre elevii Colegiului); 

b. Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii a căror interes pentru 

studiile copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi economică precară (aproximativ 10% dintre 

elevii Colegiului); 

c. Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror absenţă de la şcoală este 

justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare. 

Acţiunea concertată asupra influenţei acestor factori aflaţi sub controlul unităţii de învăţământ, 

constituie priorităţi pe termen mediu şi lung. Acţiunile întreprinse în acest sens ar trebui să vizeze în mod 

special centrarea actului educaţional pe elev şi pe interesele acestuia, îmbunătăţirea ofertei de activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare şi consecvenţă şi seriozitate în aplicarea regulamentelor şcolare. 

 

 

 Resurse umane 

Personal angajat – 2017 – 2018 

Personal didactic angajat 

 total gimnazial liceal 

- cadre didactice titulare 47 4 43 

- cadre didactice 

suplinitoare 

9 2 7 

 

Norme didactice în şcoală: 

Indicator total gimnazial liceal 

- număr de posturi/norme didactice 49,09 4,55 44,54 

- număr posturi/norme ocupate cu cadre 

didactice titulare 

47,11 4,33 42,78 

- număr posturi /normeocupate cu cadre 

didactice suplinitoare 

1,98 0,22 1,76 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat : 

Număr personal didactic calificat: Personal 

didactic 

cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat fără definitivat necalifica
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t 

2 32 11 7 3 1 

 

Personal didactic auxiliar și nedidactic 

 total  

- didactic auxiliar 7  

- nedidactic Angajati -  8 

Detasati-  5 

 

 

 Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime pentru anul şcolar 2017/2018. În acest an școlar, 

Colegiul  a funcţionat cu 26 de clase învățământ liceal de zi, 3 clase de gimnaziu și 1 clase liceal   

frecvență redusă. 

 

 Elevi (statistici existente la sfârșitul anului şcolar 2017-2018)  

Învăţământ de zi  gimnazial: 

 

Nr. 

crt. 

Clasa Nr. clase Nr. elevi Observaţii 

  Clasa a V-a 1 17  

  Clasa a VI-a 1 26  

  Clasa a VII-a 1 32  

 

 

Învăţământ de zi  liceal 

 

 

Clasa Filiera Profilul Specializarea Număr de 

clase 

Nr. elevi 

Clasa a IX-a Teoretică Real Matematică-Informatică 

 

 

 

 

 

Ştiinţe ale naturii 

2(din care 

1 clasa 

intensiv 

limba 

engleza) 

1 

55 

 

 

 

 

 

28 

Uman Filologie 

 

 

 

 

 

Ştiinţe sociale 

2(din care 

1 intensiv 

limba 

engleza) 

1 

56 

 

 

 

 

 

28 

Clasa a X-a Teoretică Real Matematică-Informatică 

 

 

 

 

 

Ştiinţe ale naturii 

2(din care 

1 clasa 

intensiv 

limba 

engleza) 

1 

59 

 

 

 

 

 

28 
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Uman Filologie 

 

 

 

 

Ştiinţe sociale 

2(din care 

1 intensiv 

limba 

engleza) 

1 

59 

 

 

 

 

30 

Clasa a XI-a Teoretică Real Matematică-Informatică 

 

 

 

 

 

Ştiinţe ale naturii 

2(din care 

1 clasa 

intensiv 

limba 

engleza) 

2 

57 

38 

Uman Filologie 

 

 

 

 

Ştiinţe sociale 

2(din care 

1 intensiv 

limba 

engleza) 

1 

63 

 

 

 

 

32 

Clasa a XII-a Teoretică Real Matematică-Informatică 

Ştiinţe ale naturii 

2 

2 

41 

40 

Uman Filologie 

 

 

 

 

 

Ştiinţe sociale 

2(din care 

1 intensiv 

limba 

engleza) 

 

1 

69 

 

 

 

 

 

36 

 

Învăţământ frecvenţă redusă-buget 

 

Nr. 

crt. 

Clasa Nr. clase Nr. elevi Observaţii 

 13A-fr stiinte sociale 1 39  

 

Total elevi zi liceu(694), gimnaziu (75), frecvență redusă (39) 

Total elevi în anul școlar 2017-2018= 808 

 

 

 

a) Populaţia şcolară 

In anul şcolar 2017-2018 şcoala noastră a funcţionat cu un număr de 30 clase dintre care: 

26 clase de liceu zi, 3 clase de gimnaziu şi 1 clasa de FR 

 

- forma de învățământ 

LICEU ZI 

- 693 elevi înscriși 

- 3 elevi veniți  

- 2 elevi plecați  

- 694 elevi rămași  

LICEU FR 

- 36 elevi înscriși 
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- 3 elevi veniti 

- 0 elevi plecați 

- 39 elevi rămași  

GIMNAZIU 

- 73 elevi înscriși 

- 2 elevi veniti 

- 0 elevi plecați 

- 75 elevi rămași  

 

 

SITUAȚIA ȘCOLARĂ 

LICEU (zi+FR) 

- Promovați 643 

- Corigenți 45 

- SN 6 

- % de promovabilitate 92,65  

GIMNAZIAL 

-Promovați-74 

-corigent -1 

% de promovabilitate 98,6 

NOTE LA PURTARE 

Între 9,99și 7 – 89 note 

Mai mici decât 7 – 6 note 

Repetenți la sfârșitul anului școlar 2017 – 2018 : 6 elevi 

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari  Puncte slabe 

- personal didactic calificat; 

- stabilitatea echipei prin ponderea mare a  

cadrelor didactice titulare în școală; 

- ponderea mare a  cadrelor didactice cu 

performanțe în activitatea didactică; 

-comunicarea este eficientă și pluridirecțională: 

verticală (mai ales descendent), orizontală(între 

profesorii de diferite specialități sau din comisii 

diferite), pe diagonală (între reprezentanți de la 

niveluri ierarhice diferite și compartimente diferite) 

- relaţiile interpersonale (profesor-elev, 

profesor- părinți, profesor -profesor etc.) existente sunt 

favorabile pentru crearea unui climat educațional 

deschis, stimulativ și desfășurarea în bune condiții a 

procesului de comunicare; 

- este concepută o bună delimitare a 

responsabilităților cadrelor didactice în comisii 

constituite pe diverse probleme; 

- consolidarea relației profesor-elev/părinte, 

prin intermediul Consiliului Elevilor si prin 

constituirea unei Asociații a părinților; 

 

- participare redusă la cursurile de formare şi 

perfecționare, din cauza accesului contra cost la aceste 

cursuri; 

- eficiența mică  cabinetului de consultanță 

psihopedagogică a cărui activitate cuprinde tot centrul, 

motiv pentru care programul în instituție este redus; 

-personal TESA insuficient raportat la numărul 

de elevi și profesori 

-lipsa unui feed-back permanent al activităților 
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-implicarea tuturor ‖actorilor‖ organizației în 

activitatea acesteia prin reprezentanții desemnați în 

CA, conform Legii Educației Naționale 1/2011. 

Oportunități Amenințări 

-perspectiva politicilor de descentralizare din 

învățământ stabilite de MENCȘ; 

-existența posibilităților financiare oferite de 

ISJ și MENCȘ de stimulare, de  motivare a cadrelor 

didactice antrenează spiritul competitiv, încurajând 

performanța – Proiectul ROSE 

- responsabilitatea unor instituții de a iniția 

activități în sprijinul şcolii/ în parteneriat: Primăria 

Moreni, O.N.G.-uri, Biserica, Poliția, alte instituții 

socio-culturale; 

- implicarea CCD, a ONG-urilor și a  

universităților prin oferte de programe de 

perfecționare profesională, dar și prin promovarea în 

rândul absolvenților a ofertei educaționale. 

- instabilitatea la nivel social şi economic: 

actuala situaţie economică, reduce posibilitățile de 

implicare a familiei în viața școlară; acest aspect are 

consecințe atât în ceea ce privește relația profesor- 

elev, cât şi performanța școlară a elevilor; 

-migrația părinților în Occident, în vederea 

găsirii unui loc de muncă; 

-restucturările propuse de MENCȘ în ceea ce 

privește personalul didactic și planul de școlarizare. 

 

 

 

Rezultate obținute de elevi în anul școlar 2017 – 2018 – examene, olimpiade și concursuri 

școlare 

 

Rezultate la Bacalaureat (după ambele sesiuni) 

 

An școlar 2016 - 2017 2017 - 2018 

Nr.crt Disciplina Număr 

participanți/ 

total/ cu note 

peste 5/ sub 5 

Procent de 

promovabilitate 

Număr 

participanți/ 

total/ cu note 

peste 5/ sub 5 

Procent de 

promovabilitate 

1 Limba Română 210 

>=5        180 

<5          30 

 

85,71 % Note peste 5 = 

179                         

Note sub 5 = 

22 

                                   

89,05 % 

 

2 Matematică 88 

>=5      63 

<5         15 

71,59 % Note peste 5 = 

64 

                         

Note sub 5 = 

33 

 

                                  

65,97 % 

 

3 Istorie 122 

>=5      106 

<5          16 

86,88 % Note peste 5 = 

98 

                          

Note sub 5 = 6 

                                   

94,23 % 

 

4 Biologie 43 

>=5      26 

<5        17 

60,46 % Note peste 5 = 

15                         

Note sub 5 = 

39,47 % 
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23 

                                   

5 Chimie 31 

>=5      29 

<5          2 

93,54 % Note peste 5 = 

29 

                         

Note sub 5 = 1 

                                   

96,66 % 

 

6 Fizică 14 

>=5      11 

<5          3 

78,57 % Note peste 5 = 

23                         

Note sub 5 = 2 

                                   

92 % 

 

7 Geografie 25 

>=5      21 

<5          4 

 

 

84 % Note peste 5 = 

9 

                         

Note sub 5 = 2 

 

                                  

81,81 % 

 

8 Socio Umane                 

(Logică, Sociologie, 

Psihologie) 

95 

>=5      86 

<5          9 

 

90,52 % Note peste 5 = 

104 

                        

Note sub 5 = 9 

 

                                  

91 % 

 

9 Informatică - - Note peste 5 = 

4                        

Note sub 5 = 0 

 

 

                                  

100 % 

 

 

 

 

 

 Număr 

elevi 

înscriși 

Promovați Nepromovați Eliminați Absenți Procent 

 

Raportat la 

numărul total de 

înscriși iunie – iulie 

2018 

200 152 33 0 15 82,16% 

Raportat la 

numărul total de 

înscriși  

august – 

septembrie  2018 

57 8 36 0  13 18,18% 

 

 

Comparativ  procent 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Rata de absolvire a claselor terminale % 99,46 % 99,50 % 100 % 

Rata de participare la examenul de bacalaureat % 75,13 % 89,44 % 87,39 % 

Rata de promovare a examenului de bacalaureat % 70,11 % 73,68% 75,12 % 

 

 

Evaluarea Națională – Clasa a VI-a 
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Înscriși Absenți Prezenți la ‖LIMBĂ 

ȘI COMUNICARE‖ 

Prezenți la 

‖MATEMATICĂ 

ȘI ȘTIINȚE‖ 

Cu c.e.s. integrați 

Înscriși Cu teste 

adaptate 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

0 

 

0 

 

 

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "LIMBĂ şi COMUNICARE" 

 

Numărul 

itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero 

I. 17 9 0 

II. a 24 2 0 

II. b 22 4 0 

III. 21 5 0 

IV. 1. 23 2 1 

IV. 2 17 8 1 

IV. 3  13 7 6 

IV. 4 19 5 2 

V. 20 6 0 

VI. 14 4 8 

VII. 24 2 0 

VIII. 18 7 1 

IX. 25 1 0 

X. 22 4 0 

 

 

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ şi ŞTIINŢE" 

 

Numărul 

itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero 

I.1. 24 0 2 

I.2. 20 0 6 

I.3. 25 0 1 

I.4. 2 18 6 

I.5. 14 0 12 

I.6. 18 0 8 

I.7. 0 11 15 

I.8. 25 0 1 

I.9. 9 16 1 

I.10. 10 9 7 

I.11. 11 11 4 

I.12. 12 13 1 

I.13. 8 9 9 

I.14. 0 16 10 
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I.15. 17 7 2 

 

PREMII LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ÎN ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018 (ETAPE 

JUDEȚENE ȘI NAȚIONALE) 

 

Tabel nominal cu elevii calificaţi la olimpiadele  şcolare - faza naţională  

 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Disciplina Clasa Profesor 

1. Bratu F. Patricia Iulia Fizică VII A
 

Chişulescu Gabriel 

2. Bratu V. Bogdan Gabriel Chimie XI A Marinescu Alexandra 

Gabriela 

3. Gheorghiţă M. Ştefan Marian Informatică VI A Marinescu Iustin 

Mogu Ginu 

4. Savu I. Ioan Daniel Fizică XI A Chişulescu Gabriel 

Informatică Stanciu Ion 

Astronomie şi 

Astrofizică 

Chişulescu Gabriel 

Matematica Dumitrescu Sorinel 

5. Fumea Bianca Maria Limba 

franceză 

IX A Diaconu Constanța 

 

 

 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

 

La gimnaziu, în urma etapei locale a OLAV, din 17 februarie 2018, s-au calificat la etapa 

judeţeană, elevii: Iordachescu Mara, Pican Mario, Pupezescu  Cosmina şi Vlad Alicia. La această etapă, 

prof. Avram Carmen a participat în calitate de secretar, prof. Zamfir Monica, în calitate de vicepreşedinte, 

iar prof. Bica Raluca şi prof. Dulea Mihaela, ca evaluatori. 

La etapa judeţeană a OLAV, liceu, elevele Popa Cristina şi Tănăsescu Ştefania, de la clasa a IX-a 

A au obţinut menţiuni. 

 

 

 

LIMBA ENGLEZĂ 

La etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză, elevii noștri au obținut următoarele rezultate: 

MANOLE MEDEEA-cls a VII-a- 98 puncte- locul I- prof Iordăchescu Mirona 

TĂNĂSESCU DENISA ȘTEFANIA- cls a IX-a, secțiunea A- 86 p -prof Iordăchescu Mirona 

ȘTEFAN DARIA GABRIELA-- cls a IX-a, secțiunea B- 85 p- prof. Matei Mirandolina 

IAMANDI FLORIN DANIEL cls a IX-a, secțiunea B- 76 p- prof. Matei Mirandolina 

CIOCOIU IOANA - cls.a X-a- secțiunea B- 92 p- prof Cismaru Daniela 

OGREZEANU DELIA IOANA- cls.a X-a- secțiunea B- 93 p-- prof Cismaru Daniela 

MICU DRAGOȘ- cls.a XI-a- secțiunea B- 80 p- prof Iordăchescu Mirona 

VOICU ȘTEFANIA- cls.a XI-a- secțiunea B- 72,5p-- prof Cismaru Daniela 

STOICA ROBERT- cls.a XII-a- secțiunea B- 85 p- prof Petrescu Ana Maria 
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LIMBA FRANCEZĂ 

           

                La olimpiada de limba franceză –etapa județeană- au fost obținute următoarele rezultate: 

1) Fumea Bianca (clasa a IX a A)-premiul I, calificare etapa națională 

2) Dogărel Teodora (clasa a XII-a E)-mențiune 

La olimpiada de limba franceză-etapa națională- care a avut loc la Buzău, în luna aprilie, eleva 

Fumea Bianca a obținut 85 de puncte. 

 De asemenea, pentru echipajul format din Marinescu Radu,  Despa Raluca, 

Ciocodeică Alberto a obținut mențiune la concursul regional Vreau să descopăr,vreau să învăț, vreau să 

știu, organizator Colegiul Tehnic I.C. Brătianu, Timișoara.  

 

MATEMATICA 

 

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ,  FAZA LOCALĂ și CONCURSUL DE MATEMATICĂ  

,,ADOLF HAIMOVICI‖  au avut loc la Școala gimnazială nr. 4 Moreni în 17.02.2018.  Liceul nostru a 

participat cu un lot format din 45 de elevi, 24 la gimnziu și 21 la liceu, din care 11 elevi s-au calificat la 

faza județeană, 3 la gimnaziu și 8 la liceu. 

 În 10.03.2018 a avut loc OLIMPIADA DE MATEMATICĂ FAZA JUDEȚEANĂ și 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ  ,,ADOLF HAIMOVICI‖, liceul a participat cu un lot format 

din  11 elevi care au obținut următoarele rezultate: premiul întâi elevul Savu Ioan Daniel, clasa a 

XI-a A , mențiune Runceanu Daria clasa a X-a A și Zamfirescu Radu clasa a XII-a A. 

 În 18.05.2017 catedra de matematica a organizat CONCURSUL DE MATEMATICĂ  ,,IOAN 

SPIRIDON‖ pentru clasele IV-XI, concurs la care au participat elevi ai școlilor din municipiul 

Moreni și de pe raza municipiului Moreni. Elevii  pemiați au primit diplome și premii în obiecte 

sau bani. 

  În 25.05.2018 liceul a participat cu două echipaje la  Concursul județean pe echipe pentru liceu 

‖Sorin Săileanu‖ și Concursul județean pe echipe   pentru gimnaziu ‖Călin Burdușel‖. Echipa de 

gimnaziu a fost formata din Leca Alin , Rădoi Alexandra, Ogrezeanu Viviana, Georgescu 

Răsvan, Bratu Patricia și Manole Medeea iar echipa de liceu formată din  Petrescu Alexiaclasa a 

IX-a A, Ghindă Rareș clasa a X-a A, Savu Ioan, clasa a XI-a A  și  Despa Raluca,  clasa a XII-a A 

a obținut premiul al treilea. 

 

 

 CHIMIE 

 

Marinescu Alexandra 

- locul I olimpiada de chimie faza județeană  obținut de elevul Bratu Bogdan din clasa a-XI-a A si 

participare la faza natională a Olimpiadei de chimie 

- locul 8 la Concursul Naţional de Chimie „C.D. Neniţescu‖, elev Bratu Bogdan,   clasa a XI –a A. 

Răcășanu Rodica  
-participarea la  faza judeţeană a olimpiadei de chimie a elevei Panait Alexandra, clasa a X-a A 

-menţiune la concursul interjudetean „Noi si chimia‖,  elevi clasa a VII-a: Bratu Patricia, Manole 

Medeea, Pican Mario. 

Stanciu Alina Elena 

Participarea la faza judeteana a olimpiadei de biologie a elevului Pican Mario,  clasa a VII-a. 

FIZICA: 
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Savu Ionut – Concurs ―Evrica‖ – locul II 

 

ISTORIE – GEOGRAFIE 

 

Rezultate obținute :  

         

1.Geroșanu  Iuliana XII E  ISTORIE, II Cracanel Doina,          etapa   județeană 

3. Gaftonianu Ștefan, XI E, ISTORIE, mențiune, Cracanel Doina,          etapa   județeană 

 

SOCIO – UMANE 

 

Concursul Național ”Tinerii dezbat” – etapa județeană – premiu special (echipa XI E) 

coordonata de prof Dinu Gheorghe 

 

INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII 

 

Concursuri 

1.Concursul Naţional  “Incepe să programezi cu Alice” 

În luna octombrie, elevii :Ștefănescu Iulian și Drăgan Octavian, clasa 10 C, au participat la 

Concursul Naţional  “Incepe să programezi cu Alice”, având ca temă de proiect ‖Joc interactiv 

de cărți‖ (îndr. – prof Stanciu Ion). Lucrarea a respectat întocmai cerințele de concurs, elevii 

primind diplome de participare.  

2.  Concursul Pluridisciplinar Prosoft / Piatra Neamţ – martie 2018 

               Elevul Savu Ioan Daniel(11 A) a făcut parte din echipa judeţului DB , pentru concursul  

Naţional de matematică şi informatică(Pro Soft) organizat la Piatra Neamţ, în luna martie 2018. 

        

       3. Olimpiada Judeţeană de Informatică (OJI 2018) 

              Am participat la OJI 2018 cu următorii elevi: Gheorghiţă Ştefan(7 A), Gheorghe 

Cosmin(10 A),  

              Runceanu Daria(10 A), Savu Ioan Daniel(11 A) şi Crăciun Valentin( 12 A). 

              Cele mai bune rezultate au fost obţinute de :  

              -Savu Ioan Daniel(11 A, prof Stanciu Ion) – premiul I, clasat pentru Olimpiada  

                           Naţională de Informatică - liceu(ONI 2018 – Constanța);  
              -Gheorghiţă Ştefan(7 A, prof. Marinescu Iustin si Stanciu Ion)  - premiul I, clasat pentru 

Olimpiada   

                           Naţională de Informatică –  gimnaziu (ONI 2018 – Târgu-Jiu);   
              -Crăciun Valentin( 12 A) - premiul II.   

4.Olimpiada Națională de Informatică (ONI/liceu 2018 Constanta, ONI/gimnaziu 2018 

Târgu-Jiu) 
Am avut clasați doi elevi dintre care doar  Gheorghiţă Ştefan(7 A) a putut participa. Savu Ioan 

Daniel(11 A) nu a putut participa deoarece a participat la Olimpiada Națională de Fizică care s-a 

desfășurat în acelașii timp. 

Lotul județului pentru ONI(gimnaziu) 2018, a fost deplasat la Târgu - Jiu de către prof 

Marinescu Iustin. 

 

 

CONCURSURI CU CARACTER INTERDISCIPLINAR 

 

Concursuri sportive și artistice la care au participat elevii colegiului în anul școlar 2017 – 2018 (Cluburi și 

Palate ale Copiilor): 

 

-Concursul Național Școlar de Radio-Orientare (Cupa Bucegi și Cupa Targovistei) CAEN, domeniul 

A11, poz.18 - Premiul al III-lea și mențiune – Dulea  Ștefan Andrei  (clasa a VI-a)  
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-Concursul Internațional de Meșteșuguri Artistice Tradiționale ‖Mâini de Aur‖, CAEN, cap. IV, poz.9 – 

Premiul I – Andrei Ariana Ioana (XII E) 

 

-Concursul ‗Copii, salvati Planeta Albastra‖ – CAEN  

 

În anul şcolar 2017 - 2018, un număr de 4  cadre didactice au fost  înscrise la grade didactice,  

după cum urmează: 

 1 cadru didactic la definitivat 

ROPOTAN ROBERT 

 3 cadre didactice la gradul I; 

PRODAN DANIEL 

CROITORU MIHAI BOGDAN 

HAIDUC DANIELA 

De asemenea, prof. STANCIU ALINA și  prof. SIMION ALEXANDRA  au depus cereri pentru 

aprobarea efectuării inspecției  de înscriere la gradul didactic I, respectiv II. 

 Cadrele didactice înscrise la grade didactice  au susținut inspecțiile curente/speciale,conform 

metodologiei în vigoare.  

Au fost sustinute examene de doctorat de catre Dumitrescu Sorinel și Baltălungă Monica. 

CADRELE DIDACTICE CARE AU URMAT CURSURI DE PERFECȚIONAR în ANUL ȘCOLAR 

2017 – 2018 

 

NR. 

CRT. 

 

Numele și 

prenumele 

 

Denumirea  cursului 

 

Perioada 

 

Credite 

1.  Absolventa   a   

Programului   

ENGAGE-   

―Metode   de 

promovare a 

dimensiunilor RRI 

în  educaţia pentru 

Ştiinţe‖Cis 

Dulea Mihaela  

• Dezvoltarea competențelor de evaluare a 

cadrelor didactice care participă la 

examenul de definitivare în învățământ și la 

concursul național pentru ocuparea 

posturilor didactice în unitățile de 

învățământ preuniversitar 

• Manager de proiect 

17.03.2018 – 

23.06.2018 

 

 

 

-  

30 

2.  Bica Raluca 

Gabriela 

• Formator 14.06.2017 -

06.12.2017 

 

3. Cismaru Daniela • Leadership în Organizațiile Școlare 

 

• Managementul clasei de elevi 

• Pro Management Educațional 

02.29.2017 – 

03.11.2017 

10.11.2017 

15.01.2018 

30 

 

15 

60 

4. Crăcănel Doina  • Formator  

 

• Manager de proiect 

14.06.2017 -

06.12.2017 

 

 

 

5.  Diaconu Constanța • Manager de proiect 

 

• Formator  

 

 

14.06.2017 -

06.12.2017 
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6.  Florea Cristina  • Dezvoltarea competențelor de evaluare a 

cadrelor didactice care participă la 

examenul de definitivare în învățământ și la 

concursul național pentru ocuparea 

posturilor didactice în unitățile de 

învățământ preuniversitar 

• Manager de proiect 

17.03.2018 – 

23.06.2018 

30 

7.  Iordăchescu Mirona  • Managementul stresului la copii în mediul 

școlar 

• Dezvoltarea cognitivă la copil  

11.2017 

10.11.2017 

15 

15 

8. Petrescu Ana Maria • Dezvoltarea competențelor de evaluare a 

cadrelor didactice care participă la 

examenul de definitivare în învățământ și la 

concursul național pentru ocuparea 

posturilor didactice în unitățile de 

învățământ preuniversitar 

• Formator  

 

17.03.2018 – 

23.06.2018 

30 

9. Simion Alexandra 

 

• Educație nonformală- management și 

bune practici 

12.04.2018 – 

04.06.2018 

12 

 

Resurse financiare şi materiale 

 

1. Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de venituri şi cheltuieli s-a 

realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme majore în proiectarea şi execuţia 

bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal, respectiv cele pentru utilităţi. Nu au existat 

blocaje financiare şi/sau depăşiri ale prevederilor bugetare. 

Întreaga activitate financiar-contabilă a fost realizată sub îndrumarea şi controlul direcţiunii, a 

Consiliului de Administraţie şi a serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Moreni. Ca 

şi în anii precedenţi, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale‖ a realizat venituri proprii, în condiţiile legii, 

din următoarele surse de finanţare: Închirieri de spaţii , sponsorizări şi donaţii – realizate în principal cu 

sprijinul Asociaţiei de părinți  precum şi pentru recompensarea elevilor cu rezultate deosebite.   

 

In perioada 01 ianuarie 2017- 31 decembrie 2017, unitatea noastra scolara a beneficiat de 

urmatoarele sume pentru finantarea ativitatii: 

 

1. BUGET LOCAL  alocat primarie = 3833290.33 lei cuprinde partial  finantarea de baza cat 

si cea complementara: 

- cheltuieli de personal =  3442934 lei folositi la achitarea drepturilor salariale ale 

personalului, diferente salariale castigate in instanta si la plata viramentelor aferente; 

- cheltuieli materiale = 375775.21lei din care: 

o cheltuieli cu energia termica si electrica  = 145.549,84 lei; 

o cheltuieli cu apa rece, canal, salubritate  = 59.640,93 lei; 

o cheltuieli materiale pentru curatenie  = 12.993,53 lei; 

o cheltuieli cu rechizitele = 9.346,98 lei; 

o cheltuieli cu transportul CD navetiste = 29 529,18 lei; 
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o cheltuieli cu telefonia,internet  =  9.914.91lei; 

o cheltuieli cu materialele functionale = 7 984,63lei; 

o cheltuieli cu pregatirea profesionala = 2110 lei;  

o alte cheltuieli = 64.253.32 lei ( mentenanta sisteme informatice, materiale diverse 

reparatii si intretinere(reamenajare grup sanitar et.2 si 3 camin ; reparatie instalatie 

electrica camin si cladire centrala si revizie tehnica a centralelor termice)tonere 

imprimante, evaluare medicala angajati - psihologica si medicina muncii,reparatii 

mobilier, etc.); 

o obiecte de inventar = 29.437,46 lei (videoproiector ,scaune scolare,unitati centrale, 

notebook,ecran  

o cheltuieli copii CES = 14.581,12 lei  

 

o  BUGET  DE STAT – I.S.J  total fonduri alocate = 151.218 lei.: 

- cheltuieli cu transportul elevilor 42.404 lei; 

- cheltuieli cu bursele elevilor = 18.984 lei; 

-  cheltuieli de personal =  34.850 lei reprezinta sumele utilizate  pentru plata profesorilor 

asistenti BAC; 

- Cheltuieli cu bunuri si servicii = 2622 lei reprezinta sume utilizate pentru decontarea 

navetei  profesorilor asistenti BAC, pregatire profesionala. 

- Cheltuieli aferente proiect ROSE =6541 

 

2. VENITURI PROPRII: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PLATI =42.852,38  lei, aceste sume au fost utilizate astfel: 

 

- cheltuieli cu bunuri si servicii/investitii din care: 

  *carburanti(BCF) = 1589.64 

  * materiale si prestari servicii =7571.37 

  *obiecte de inventar – scaune scolare =7882.80 

 

INVESTITII=24.874.57(2 Centrale termice corp central) 

Total cheltuieli conform executiei bugetare la data de 31.12.2017 este in suma de 3.876.142,71 lei. 

 

Dezvoltare şi relaţii comunitare 

1. Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin structurile 

reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi prin activităţile dedicate organizate de 

consilierul şcolar. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate, consultaţii pe 

probleme specifice (evaluări/examene naţionale, concursuri, admiteri), precum şi cursuri speciale 

„lectorate‖ pentru părinţi prin grija psihologului şcolar pe teme de interes şi de actualitate (violenţa în 

şcoală şi în familie, orientarea şcolară şi profesională etc.).  

2. Colegiul Național „Ion Luca Caragiale ‖ are relaţii bine stabilite, de bună calitate şi eficiente cu 

Consiliul Local şi Primăria Municipiului Moreni. 

3. În acest context se remarcă activitatea diriginţilor echipa fiind formată in anul şcolar 2016-

2017 din 30 de profesori, acestia fiind profesorii diriginti ai claselor care frecventeaza cursurile de zi și 

frecventă redusă. Profesorii diriginţi au întocmit planificările semestriale pentru disciplina Consiliere şi 

orientare  - dirigenţie, acestea fiind vizate de de directorul adjunct al unității școlare. În primele 
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săptămâni au fost organizate activităţi la clasă unde au fost prelucrate elevilor normele Regulamentului de 

Organizare și funcționare. 

Au fost organizate sedintele cu parintii pentru fiecare clasa separat. De asemenea, in cazul elevilor 

cu abateri disciplinare diriginţii au organizat întâlniri cu părinţii şi Consiliul clasei şi s-au consemnat prin 

procese verbale măsurile propuse (avertismente, scăderea notei la purtare, angajamente şi declaraţii din 

partea părinţilor etc.) 

Au avut loc acțiuni de  monitorizare a absenteismului școlar și s-au realizat activitati referitoare la 

determinarea  cauzelor ce duc la abandonul școlar si sau determinat mijloace de preventie a acestuia.  

S-au organizat activităţi privind optimizarea relaţiei şcoală – familie prin monitorizarea copiilor ai 

căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi s-a făcut raportarea acestor situaţii.  

 

3.Profesori serviciu 

 

În cursul anului şcolar 2017-2018 Comisia cu privire la graficele cu profesorii care asigură 

serviciul la nivelul unităţii și-a dus la îndeplinire sarcinile. 

Doamnele profesoare Necșoiu Iuliana și Ciontoș Danina a realizat graficul cu profesorii de 

serviciu pe școală, tabelele fiind întocmite din timp , astfel  încât fiecare cadru didactic a luat la 

cunoștință ziua în care este de serviciu . 

Profesorii de serviciu pe școală au avut o activitate foarte bună, reușind să aplaneze potențialele 

conflicte între elevi . 

 

 

Întocmit,  

Director adjunct,  

Dulea Mihaela 
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ANEXE - RAPOARTELE DE 

ACTIVITATE ALE COMISIILOR 
 

 

 

Comisia pentru Curriculum 
 

 Conform deciziei nr. 137/11.09.2017, componența Comisiei pentru Curriculum din Colegiul 

Național „I. L. Caragiale‖ Moreni este următoarea: 

- președinte – dir. prof. Chișulescu Gabriel 

- responsabil – prof. Boltres Monica 

- membri: - prof. Păștin Iuliana 

                - prof. Matei Mirandolina 

                - prof. Florea Cristina 

                - prof. Manu Adrian 

                - prof. Radu Nicolae 

                - prof. Stanciu Alina 

                - prof. Crăcănel Doina 

                - prof. Busuioc Ion 

                - prof. Dinu Gheorghe 

                - prof. Ștefan Ileana 

 

 În luna septembrie 2017, membrii comisiei, cu sprijinul profesorilor diriginți de la clasele a V –a 

și a IX –a , au monitorizat realizarea cererilor pentru disciplinele opționale la clasele amintite. 

 În luna octombrie 2017, comisia a monitorizat modul de aplicare a testelor inițiale la clase și 

realizarea interpretării acestora, pentru fiecare catedră în parte. 

 Membrii comisiei, cu sprijinul cadrelor didactice care au în încadrare clasele a VIII-a și a XII-a, 

au realizat graficul de desfășurare a pregătirii suplimentare pentru examenele de Evaluare Națională și 

Bacalaureat.  

 A fost realizat și graficul de pregătire suplimentară în vederea participării elevilor la olimpiade și 

concursuri școlare. 

 În luna decembrie 2017 a fost stabilită oferta de materii opționale pentru anul școlar 2018 – 2018, 

ofertă avizată de Consiliul profesoral și Consiliul de Administrație al Colegiului Național Ion Luca 

Caragiale Moreni. 

 În luna ianuarie 2018 a fost prezentată elevilor oferta CDS, iar elevii și părinții și-au exprimat în 

scris opțiunile.  

 În cursul semestrului II, cadrele didactice au realizat programele cursurilor opționale alese de 

elevi și le-au depus, împreună cu fișele de avizare, la inspectorii de specialitate ai ISJ Dâmbovița. Toate 

programele cursurilor opționale propuse au primit avizul necesar. 

 Pe tot parcursul anului, membrii comisiei de curriculum au monitorizat desfășurarea pregătirii 

elevilor pentru examenul de evaluare națională și pentru bacalaureat. 

 

 

COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EUROPENE 
 

La inceputul semestrului I  al anului școlar 2017-2018 a fost elaborat Planul operational al Comisiei 

pentru proiecte si parteneriate europene pentru anul scolar 2017-2018, acesta avand ca obiectiv 

promovarea dimensiunii europene in sistemul şi practicile educaţionale, prin stimularea cooperării 

Colegiului Național ‚Ion Luca Caragiale' din Moreni cu instituţii similare din ţările UE în vederea 
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asigurării calităţii în educaţie şi susţinerii dezvoltării conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii în 

învăţământul preuniversitar. 

Colegiul nostru implementează în anii școlari 2017-2018, respectiv 2018-2019, două parteneriate 

strategice, doar între școli, unul coordonat de școala noastră, cu titlul, ‘Youngsters Nowadays. Where 

from, Where to?‘, iar cel de-al doilea, are titlul ‘Let‘s Play Greener!‘ și este coordonat de o școală din 

Franța.  

În luna septembrie 2017, cele două proiecte au fost popularizate în cadrul școlii, în Consiliul profesoral, la 

deschiderea anului școlar, în cadrul Consiliului elevilor, pe site-ul liceului și pe grupul Facebook al 

liceului. Au fost realizate procedurile de selecție pentru echipele de proiect. S-au realizat metodologiile de 

selecție și conform procedurilor, a fost efectuată selecția participanților și au fost date deciziile pentru 

echipele de management și implementare.  

Coordonatorul proiectelor a participat la reuniunile de informare organizate de ANPCDEFP. 

 Au fost create colțul Erasmus, site-urile proiectelor, spațiul E-twinning, grupurile de discuții 

(Yahoogroups/WhatsApp/Googlegroup) și pagina Facebook pentru a asigura o bună comunicare între 

parteneri, dar și diseminarea rezultatelor obținute. 

 Primul proiect, ‘Youngsters Nowadays. Where from, Where to?, este un proiect de parteneriat strategic 

pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiect doar între școli, cu numărul de 

referință, 2017-1-RO01-KA219-037190_1. 

PARTENERI 

1. COLEGIUL NAȚIONAL ‚,ION LUCA CARAGIALE‘‘-MORENI, ROMÂNIA – coordonator 

 

2. AHMET ERDEM ANDOLU LISESI - BURSA, TURCIA  

3. GYMNASION ME LYKEIAKES TAXEIS ASOPIAS - ASSOPIA, GRECIA  

4. INSIGNARE – ASSOCIACAO DE ENSINO E FORMACAO - OURÉM, PORTUGALIA        

5.  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. MALAFARINA – SOVERATO, ITALIA 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 1.  Îmbunătățirea stilului de viață  (obiceiuri alimentare, binele personal,  sport, lectură, activități 

recreative care au un impact asupra dezvoltării personale și educaționale);  

 2. Dezvoltarea competenței lingvistice prin lectură, a abilităților de comunicare în  limba engleză si 

îmbunătățirea competențelor  digitale; 

3.   Promovarea educației ecologice prin militarea, în mod activ,  pentru un mediu înconjurător mai sigur 

și mai curat;  

4.  Dobândirea de cunoștințe relevante în ceea ce privește pașii necesari  integrării pe piața muncii , într-o 

continuă modificare, și a accesării oportunităților adecvate nivelului de studiu și competențelor dobândite; 

5. Cultivarea spiritului civic, a unei atitudini de toleranță, respect, a egalitatii de sanse,  promovarea 

valorilor naționale;  

6.  Dezvoltarea competenței culturale; 

7. Creșterea motivației pentru continuarea studiilor.  

 

PRODUSE FINALE 

1. Let‘s know what we eat and drink. 

2. Let‘s do sports. 

3. Youngsters‘ leisure time activities 

4. Youngsters‘ literature 

5. The environment-our common goal 

6. The environment between consumption and jobs 

7. Am I prepared for the job market? 

 

 

ÎNTÂLNIRILE DE PROIECT ȘI NUMĂRUL DE LOCURI FINANȚATE PENTRU ȘCOALA 

NOASTRĂ  
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Întâlnirile de proiect și numărul de locuri finanțate pentru școala noastră: 

Din cauza retragerii școlii partenere din Croația, responsabilitățile acesteia au fost preluate de școlile 

partenere rămase în proiect, astfel încât obiectivele propuse să fie realizate. Drept urmare, C3 va avea loc 

la colegiul nostru, iar M3 la școala din Grecia, numărul total de mobilități fiind neschimbat. 

M1 – în Grecia, decembrie 2017,  2 profesori  

C1- în Portugalia, în Aprilie 2018,  7 elevi, 1 profesor 

M2- in Turcia, în iunie 2018,  2 profesori 

C2- in Italia , în octombrie 2018,  8 elevi, 2 profesori 

C3- in România, în martie 2019 , vom fi gazde 

M3- in Grecia, în iunie 2019- 2 profesori 

ACTIVITAȚI SPECIFICE 2017-1-RO01-KA219-037190_1 

- chestionare, broșuri, buletine informative, expoziții, joc de rol, dezbateri, logouri,  studiu de caz, lectură, 

prezentări PowerPoint, ghiduri, compendii,  sondaje, prezentări grafice, experimente,  CV-uri, scrisori de 

candidatură pentru diferite slujbe, ateliere de lucru; 

- documentarea conform temelor și obiectivelor proiectului;  

- organizarea și participarea la campaniile proiectului: ‘A Healthy Eating Week‘, ‘A Day of Sports‘, ‘Our 

friendship, our fair play‘; ‘We care‘; 

-organizarea unor tâguri de slujbe în care să fie implicați elevii și profesorii școlii, reprezentanți ai 

mediului de afaceri și ai Administrației locale și experți ai A.J.O.F.M. Dâmbovița;  

- implicarea in amenajarea panoului proiectului și în toate activitațile privind implementarea  acestuia: 

pregătirea, desfășurarea, evaluarea, și diseminarea activităților;  

- corespondența cu elevi și profesorii din țările partenere prin intermediul grupului Facebook al 

proiectului, spațiului e-Twin al proiectului, website-ul proiectului; 

-utilizarea platformei Moodle; 

- participarea la întâlnirile de proiect desfășurate pe durata celor doi ani.  

În luna decembrie 2017 a avut loc prima reuniune transnațională, la școala parteneră din Grecia, la care au 

participat dna prof Matei Mirandolina și dna prof. Crăcănel Doina. 

Au fost realizate activități de diseminare ale rezultatelor acestei întâlniri. 

 

Al doilea proiect, ‗Let‘s Play Greener!‘, Proiect de parteneriat strategic pentru susţinerea  inovării și al 

schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiect doar între școli, are numărul de referință, 2017-1-

FR01-KA219-037298_3.  

ȘCOLI PARTENERE 

1. LYCEE POLYVALENT EUGENE DELACROIX, Paris, Franța -coordonator 

2. ISTITUTO D' ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ERNESTO, Bra, Italia  

3. COLEGIUL NAȚIONAL ‚,ION LUCA CARAGIALE‘‘-Moreni, România 

Obiective 

1. Realizarea unui joc multilingvistic interactiv,  cu accesare gratuită, pentru creșterea gradului de 

conștientizare a tinerilor cu privire la sustenabilitatea la nivel european; 

2. Responsabilizarea tinerilor față de  problemele  mediului înconjurător;  

3.  Promovarea educației ecologice și a cunoștințelor despre sustenabilitate;  

4. Promovarea dezvoltarii durabile la nivel local, regional și continental; 

5. Responsabilizare civică prin respectul pentru valorile democratice și drepturile omului; 

6. Dezvoltarea competenței culturale. 

Proiectul se adresează: 

1. Elevilor implicați, direct sau indirect. Am planificat să animăm 3 Cluburi locale ‗LetsPlayGreener‘, 

fiecare cu 12 până la 24 elevi, profesori și părinți, cu două  2 clase pilot pentru fiecare școală.  

Activitatea lor va fi prezentată în mod continuu pentru a fi evaluată de colegii lor, în fiecare dintre 

cele 3 școli partenere. În acest fel, dorim să facem cunoscută  și votată, munca depusă de elevii și 

profesorii care fac parte din grupul de lucru; 

2. Promovării învățării non-formale, deoarece membrii echipei de proiect vor vorbi despre  activitățile 

de proiect , vor testa versiuni intermediare ale jocului și vor fi implicați  în schimburile școlare cu 
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partenerii de proiect, asfel încât vom promova învățarea în afara sălii de clasă, în completarea 

învățării formale; 

3.  Proiectării educaționale. Fiecare școală va organiza evenimente multiplicatoare (E1, E2, E3) prin 

care va demonstra cum să introducem jocul în proiectarea educațională. Acest proiect inovator 

reînnoiește modul în care jocurile serioase și jocurile video au fost folosite în sălile de clasă până 

acum. Fiecare profesor, fără cunoștințe avansate în IT, va putea adapta activitățile jocului, în funcție 

de obiectivele lecției sale;  

4.  Publicului larg.  Jocul va avea acces deschis pe web și va fi făcut public jucătorilor, indiferent de 

vârsta lor, dornici să facă față provocării unei Europe ecologice; 

Întâlnirile de proiect și locurile finanțate pentru școala noastră, conform formularului de candidatură 

aprobat:  

1. C1. ,,Primul acord asupra jocului.‘‘  Paris, ianuarie 2017. – 6 elevi, 3 profesori; 

2. M1.  BRA (Italia), martie 2018 -1 profesor; 

3. C2.  ,,Cum arată jocul tău?‘‘,  Moreni , mai  2018 – 6 elevi, 3 profesori; 

4. M2.  Paris, septembrie 2018 – 1 profesor; 

5. C3.  ,,Să testăm versiunea beta!‘‘ Bra (Italia), decembrie 2018; 

6. M3. Moreni, aprilie 2019. 

În cadrul proiectului, în perioada 28.01.2018-03.02.2018 a fost efectuată prima întâlnire, care a constat în 

activități de învățare, predare și formare, la școala coordonatoare din Franța. La această întâlnire de 

proiect au participat următorii membri ai echipei: 

      Prof.   Matei Mirandolina          - Coordinator, responsabil de proiect 

                                        - Responsabil  cu implementarea proiectului 

      Prof. Răcășanu Rodica  - Responsabil cu diseminarea şi exploatarea rezultatelor 

                                        - Responsabil cu gestionarea riscurilor 

                                        - Responsabil cu aspectele de mediu înconjurător 

      Prof.  Buturugă Daniela  -  Responsabil IT  

                                        -  Responsabil cu alcătuirea setului de măsuri dedicate sustenabilităţii 

 

1. Iosif Teodora Ștefania– elevă 

2. Popescu Mihai Alexandru- elev 

3. Popescu Ioan Octavian- elev 

4. Ogrezeanu Delia-Ioana- elevă 

5. Savu Vlad- elev 

6. Șerban Bianca-Geanina- elevă 

Diseminarea și vizualizarea proiectului s-au efectuat în cadrul Erasmus Days pe care școala noastră le-a 

organizat, dar și în colaborare cu Școala Nr.  4 din Moreni. Au fost postate informări pe grupul yahoo al 

responsabilor de proiecte Dâmbovița, dar și pe site-ul proiectelor, spațiul e-Twinning, Facebook. 

 

Doamna profesoară Crăcănel Doina a stabilit un parteneriat educațional între Ahmet Erdem Anadolu 

Lisesi , Turcia și colegiul nostru în cadrul căruia, în perioada 02.10.2018-10.10.2018,   7 elevi și doi 

profesori ai liceului nostru s-au deplasat la școala parteneră pentru un schimb cultural, aceasta fiind a 

doua întâlnire a parteneriatului, prima având loc în Moreni.  

 Acest parteneriat a fost stabilit în luna mai 2017.   Colegiul National ,Ion Luca Caragiale‟ Moreni  ( 

B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16, Moreni, jud. Dambovita, Romania ) reprezentat prin director  

Chisulescu Gabriel  si Ahmet Erdem Anadolu Lisesi(Cumhuriyet Mahallesi, Nilufer Hatun Caddesi, 

Kirkpinar Sokak, No 1/A 16140 BURSA, TURKIYE), reprezentat prin Zeki Avsar –the principal ,  au 

incheiat un parteneriat educational international , care are drept scop schimbul cultural anual , in vederea 

stabilirii unor relatii de colaborare pe termen lung , de care sa beneficieze elevii si profesorii celor doua 

scoli partenere. În cadrul parteneriatului vor avea loc schimburi de experiență, cunoaștere și practici în 

domeniul educațional . 

Initiativa incheierii parteneriatului educational apartine liceului din Bursa , Turcia, pe parcursul pregatirii 

unui parteneriat strategic numai intre scoli –Erasmus+, din care cele doua scoli fac parte , impreuna cu 

scoli partenere din Italia, Portugalia si Grecia . 
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 Titlul parteneriatului : ‘Building bridges‘  

Coordonatorii proiectului:  

prof . Cracanel Doina -Colegiul National ,,Ion Luca Caragiale „ MORENI, ROMANIA  

prof. Aylin Pedal -Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, BURSA, TURKIYE 

Durata parteneriatului:  nelimitatata 

Motto : ‚Tinerii sunt viitorul‟  

Descrierea proiectului :  

Parteneriatul vizeaza  dobândirea unor  competențe în diverse domenii, conștientizarea unor probleme și 

aspecte sociale din medii culturale diferite . Tinerii  sunt incurajati  să exploreze noi culturi, noi obiceiuri 

și noi stiluri de viață și să învețe alături de alți tineri care au interese și pasiuni similare. Acesta este cel 

mai bun lucru pe care îl pot obține participând la un schimb de tineri - învățarea și îmbunătățirea 

competențelor. Deși provin din medii culturale diferite, participanții au multe în comun. Parteneriatul se 

concentreaza  pe aceste asemănări pentru a-i convinge pe tineri să devină conștienți de faptul că  ,, ei sunt 

viitorul.‖. Pentru anul acesta au fost stabilite doua mobilitati , una la Moreni, Dambovita, in perioada 26 

iunie-02 iulie 2017, alta la Bursa Turcia , in perioada 02 oct-10 oct 2017. Elevii români și cei  turci  au 

pregătit și au susținut, în fața colegilor din țara gazdă, prezentări ale școlilor din care provin, ale țării de 

origine, dar și ale unor repere culturale naționale. au fost organizate vizite la obiective turistice de interes 

din zona școlii gazdă. Pe toată perioada mobilității, elevii oaspeți au fost găzduiți de familiile copiilor 

implicați în proiect din țara gazdă. Așadar părinții au fost și ei parte a proiectului, chiar una foarte 

importantă. Au participat la organizarea și desfășurarea programului în școală. 

OBIECTIVE :  

- Dezvoltarea competenței lingvistice , a abilităților de comunicare în  limba engleză; 

- Ințelegerea mai amplă a practicilor, politicilor și sistemelor de educație, formare sau tineret între țările 

partenere 

- Cultivarea spiritului civic, a unei atitudini de toleranță, respect, a egalitatii de sanse,  promovarea 

valorilor naționale; creșterea motivației și a satisfacției în activitatea de zi cu zi. 

-Dezvoltarea competenței culturale; o mai bună înțelegere și capacitate de reacție la diversitatea socială, 

lingvistică și culturală; 

 BENEFICIARI 

- elevii din invăţământul liceal 

-  părinţi 

- cadre didactice 

-  instituţiile partenere şi colaboratoare în proiect 

REZULTATELE PARTENERIATULUI : 

Rezultatele acestor mobilitati sunt vizibile și foarte importante: 

-Elevii au comunicat în limba engleză, exersându-și sau dezvoltându-și abilitățile de comunicare în 

această limbă 

-S-au închegat relații de prietenie între copii, între profesorii din cele două echipe de proiect, dar și relații 

stabile de colaborare între cele două scoli  

-Vor fi  realizate două filme, în timpul vizitelor din România și Turcia , precum și un portofoliu ilustrativ 

(fotografii și documente din timpul proiectului). 

Evaluare:  

 - certificate ca dovedesc participarea/ implicarea  elevilor /profesorilor  la parteneriat si care validează 

experiența de învățare non-formală și informală dobândită în timpul  parteneriatului.  

 

Urmărind îmbunătățirea actului didactic, unitatea de învățămând a decis să aplice pentru un proiect KA1, 

prin programul Erasmus +. Titlul proiectului este ‖Dezvoltarea este scopul nostru‖ iar obiectivele 

urmărite sunt: 

-dezvoltarea competențelor profesionale prin valorificarea metodelor active 

-îmbunătățirea competențelor profesorilor diriginți de consiliere a elevilor cu probleme de relaționare  și 

integrare   

- dezvoltarea competențelor de integrare a instrumentelor TIC în procesul educativ. 
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        Echipa de scriere a proiectului, formată din următoarele cadre didactice: Florea Cristina,  Petrescu 

 Ana Maria, Diaconu Constanța, Zamfir Monica, a fost sprijinită și monitorizată de conducerea școlii 

reprezentată de prof. Chișulescu Gabriel și prof. Dulea Mihaela. În cazul în care proiectul va fi aprobat,el 

va avea o durată de 15  luni și va debuta în luna octombrie 2018. Zece cadre didactice din școală selectate 

 vor participa la stagii de formare, organizate în anul școlar 2018-2019. 

 

Doamna profesoară Matei Mirandolina, împreună cu un partener din Grecia au început scrierea unui 

proiect Erasmus pentru a fi aplicat în martie 2018, care are ca grup țintă elevii de gimnaziu, tema fiind 

dezvoltarea competențelor de comunicare, digitale și a abilităților pentru o viață mai bună, prin muzică. 

Școli partenere: România, Grecia, Spania, Portugalia și Italia. 

 

Doamna profesoară Doina Crăcănel a început realizarea și scrierea unui parteneriat Erasmus+ KA2 pentru 

cooperare și schimb de bune practici, KA229- Parteneriate pentru schimbul între școli. 

 

Parteneri:  

Colegiul National "Ion Luca Caragiale"  -  Romania                 

 Catalca Anadolu Lisesi  - Turcia                 

 1er EPAL THESSALONIKIS-   Grecia          

  Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 1 w Gdansku - Polonia               

  ADEMINHO/Escola Profissional do Alto Minho Interior - Portugalia 

 

 

Obiective:  

1. Dezvoltarea , in randul tinerilor , a unor competente necesare in viata de zi cu zi: management-ul 

timpului, luarea deciziilor, analiza unor informatii, aptitudini organizatorice . 

2. Dobandirea ,de catre elevi  ,a unor abilitati practice si modalitatea dinamica in care se face 

invatarea , spre deosebire de cea statica,  in cadrul educatiei formale. 

3. Cresterea motivatiei elevilor pentru dezvoltarea personala si orientare profesionala 

4. Promovarea dialogului  intercultural , tolerantei, respectului reciproc, acceptarea diversitatii, o 

atitudine civica si responsabila fata de problemele sociale dar si fata de mediul inconjurator. 

 

La inceputul semestrului al II-lea al anului școlar 2017-2018 a fost prelucrat Planul operational al 

Comisiei pentru proiecte si parteneriate europene pentru anul scolar 2017-2018, acesta avand ca obiectiv 

promovarea dimensiunii europene in sistemul şi practicile educaţionale, prin stimularea cooperării 

Colegiului Național ‚Ion Luca Caragiale' din Moreni cu instituţii similare din ţările UE în vederea 

asigurării calităţii în educaţie şi susţinerii dezvoltării conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii în 

învăţământul preuniversitar. 

Colegiul nostru implementează în anii școlari 2017-2018, respectiv 2018-2019, două parteneriate 

strategice, doar între școli, unul coordonat de școala noastră, cu titlul, ‘Youngsters Nowadays. Where 

from, Where to?‘, iar cel de-al doilea, are titlul ‘Let‘s Play Greener!‘ și este coordonat de o școală din 

Franța.  

Am colaborat la scrierea a patru proiecte Erasmus + K2 și s-a depus un proiect K1-‖Dezvoltarea este 

scopul nostru‖. 

În semestrul al II-lea al acestui an școlar s-au realizat activități de diseminare a rezultatelor proiectelor, 

prin ateliere efectuate cu elevii și profesorii școlii, cu responsabilii de proiecte la nivel județean și la nivel 

național în cadrul atelierului Rezultate E+ organizat de ANPCDEFP. Rezultatele celor două proiecte au 

fost popularizate pe site-ul fiecărui proiect, pe pagina Facebook dedicată fiecăruia și pe Twinspace. 

Coordonatorul proiectelor a participat la atelierul organizat de ANPCDEFP- Rezultate E+. 

 Am actualizat cu informații  colțul Erasmus, site-urile proiectelor, spațiul E-twinning, grupurile de 

discuții (Yahoogroups/WhatsApp/Googlegroup) și pagina Facebook pentru a asigura o bună comunicare 

între parteneri. 

Am realizat bannere, roll-ups, flyere și un panou de prezentare la Biblioteca Orășenească pentru 

vizualizarea proiectelor. 
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De Zilele Liceului, am realizat o activitate de promovare a proiectelor. 

 În luna iunie am organizat un atelier de prezentare a rezultatelor obținute, având invitați din comunitatea 

locală. 

Pentru proiectul, ‘Youngsters Nowadays. Where from, Where to?, proiect de parteneriat strategic pentru 

susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiect doar între școli, cu numărul de 

referință, 2017-1-RO01-KA219-037190_1 am desfășurat următoarele actvități: 

Prima activitate transnațională de învățare, predare și formare  s-a desfășurat  la școala parteneră din 

Fatima , Portugalia, in perioada 04 -10 martie 2018. La această reuniune de proiect, Colegiul Național , 

Ion Luca Caragiale‘, a fost reprezentat de prof. Matei Mirandolina –coordonator proiect, prof. Crăcănel 

Doina –membru în echipa de proiect, elevii Constantinescu Dragoș, Popa Cristina, Ghindă Denisa, 

ZahariaAndra, Petrescu Giulia, Bucur Danina și Vaduva Emma Carmina. 

Activitățile desfășurate  în cadrul primei reuniuni de proiect de învățare, predare și formare, au fost 

conform programului stabilit de comun acord între parteneri, înainte de întâlnire. Activitățile au fost alese 

astfel încât să îndeplinească obiectivele proiectului, pentru prima LTTA. Scopul acestei intâlniri a fost 

acela de a spori sănătatea si bunăstarea participanților, făcându-i să își controleze obiceiurile alimentare și 

activitățile fizice , precum și conștientizarea importanței unei vieți sănătoase. Activitățile s-au desfășurat 

pe parcursul a 5 zile, într-o atmosferă plină de prietenie și respect. Au fost organizate ateliere de lucru , 

studii de caz, simulări tematice, prezentari PPT. Participanții au lucrat in echipe mixte, internaționale,cu 

scopul de a-și  dezvolta capacitatea de a face față unor provocări si de a găsi soluții, de a rezolva 

probleme  de interes pentru tineri, iar experiența de a prezenta rezultatele in fața colegilor lor din școlile 

partenere, îi va ajuta mai târziu , după terminarea studiilor, în viața personală și alegerea profesiei. 

Dimensiunea europeană a proiectului a fost promovată. Elevii au legat prietenii de lunga durată, au 

devenit mai motivați să cunoască bine limba engleză și să o folosească în situații reale de comunicare , au 

devenit mai activi și mai implicați în propria formare si educație, și-au manifestat toleranța si deschiderea 

față de ceea ce este diferit, au învățat să respecte alte religii, culturi și obiceiuri ale altor națiuni. 

Pe parcursul celor 5 zile de activități au fost realizate două produse finale .,,Să știm ce mâncăm și bem !  

"și ,,Să facem sport!  ". Primele două zile au fost dedicate activităților legate de alimentație și dietă 

sănătoasă. Elevii au lucrat în echipe mixte, având astfel posibilitatea să interacționeze, să comunice și să 

își îmbunătățească cunoştinţele despre partenerii de proiect și despre cultura și civilizația 

acestora. Echipele de lucru au purtat numele unei personalități reprezentative din fiecare țară parteneră. 

Primul produs final, ,,Să știm ce mâncăm și bem ! ", este un compendiu despre obiceiurile alimentare 

ale tinerilor din zilele noastre. Fiecare școală parteneră a făcut un studiu în propria țară. Pe parcursul 

activităților desfășurate în primele două zile, în echipe mixte, elevii participanți au studiat și comparat  

obiceiurile alimentare, cu partenerii și au analizat ceea ce ar trebui să schimbe în obiceiurile alimentare 

ale tinerilor, pentru o viață mai bună a acestora. Au analizat aceste obiceiuri și au elaborat o propunere a 

unei diete perfecte a tânărului european.A fost organizată o  expoziție de produse alimentare , cu articole 

specifice pentru fiecare țară. 

Următoarele două zile au fost dedicate activităților legate de sport. Produsul final  al acestor activități ,,Să 

facem sport!”, este un ghid bazat pe un chestionar aplicat în fiecare  țară, de fiecare echipă, la 150 de 

studenți, ținând cont de tipurile de sport, dacă aceștia le practică sau nu, de timpul alocat sportului și de 

sentimentele și opiniilor lor referitoare la sport. Elevii au comparat rezultatele și au aflat punctele comune 

și ce îi diferențiază din acest punct de vedere. O altă activitate s-a referit la prezentarea sportului național, 

fiecare echipă a explicat regulile acestui joc. A fost organizată competiția sportivă numită ,,Prietenia 

noastră, jocul nostru cinstit", care a  cuprins mai multe evenimente în care fiecare echipă i-a învățat pe 

parteneri sportul lor național. Participanții au colaborat, intr-o atmosferă placută și relaxantă, în care buna 

dispozițiea fost la ordinea zilei. 

Ultima zi a activităților a fost dedicată prezentării rezultatelor finale și evaluării rezultatelor activităților. 

A fost aplicat un chestionar elaborat de profesori în timpul primei întâlniri transnaționale ( M1), din 

Grecia. Responsabilă cu aplicarea chestionarului și colectarea datelor a fost țara gazdă.  La finalul 

activităților, directorul școlii a înmânat certificatele de participare , într-o atmosferă plăcută și 

reconfortantă. 

În urma interpretării chestionarului și din discuțiile organizate în cadrul evaluării, s-a constatat că toate 

obiectivele propuse pentru această reuniune de proiect au fost atinse. 
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A doua reuniune transnațională de proiect (M2) a avut loc în Turcia, Bursa, la școala parteneră, în 

perioada 02-06 mai 2018, Colegiul Național ,, Ion Luca Caragiale‖, școală coordonatoare , a fost 

reprezentată de prof. Matei Mirandolina– coordonatorul proiectului și prof . Crăcănel Doina- membru în 

echipa de proiect. 

Activitățile din cadrul întâlnirii s-au desfășurat conform programului propus de comun acord de catre 

parteneri și au fost considerate de către participanți ca fiind relevante pentru obiectivele proiectului. Pe 

parcursul celor trei zile de munca intensă  au fost desfășurate activități prin care au fost indeplinite 

obiectivele propuse pentru această întâlnire : evaluarea modului  în care au fost obținute rezultatele 

primului an de proiect, îmbunătățirea  planului de implementare al proiectului, creșterea abilităților de 

management, leadership și teamwork ale participanților, dezvoltarea gândirii  critice, elaborarea  

tehnicilor de predare a literaturii într-un mod atractiv , creșterea gradului  de conștientizare culturală.   

 În prima zi, într-o atmosferă caldă, prietenoasă, am desfășurat activități prin care : am analizat modul în 

care rezultatele primului an au fost realizate, am stabilit măsuri pentru îmbunătățirea planului de 

implementare al proiectului,  pentru îmbunătățirea  comunicarii.  Activitățile planificate au avut ca scop 

sporirea  abilităților  de management,leadership și teamwork, precum și gândirea critică ale  

participanților ,prin măsuri concrete. 

 

În ziua a doua  reuniunii – 04 mai 2018 , au fost stabilite detaliile organizării viitoarelor evenimente și 

activități :  Healthy Eating Week - mai 2018,  A Day of Sports - iunie 2018 , au fost selectate romane 

pentru adolescenți și elaborate  tehnici de predare a literaturii , au fost stabilite detaliile pentru pregătirea 

C2, cum va fi evaluată C2 , precum  și modalitățile de difuzare a rezultatelor C2 . 

În ziua a treia a reuniunii , 05 mai 2018, s-a discutat despre controlul bugetului și  managementul 

acestuia, au fost elaborate modalități de îmbunătățire a vizualizării proiectului, au fost discutate și 

analizate rezultatele activităților de diseminare până în prezent și s-au stabilit detaliile privind  

organizarea planului de diseminare a activităților viitoare. De asemenea, au fost dezbateri privind  

raportul interimar și stabilirea responsabilităților fiecărui partener. Evaluarea întâlnirii s-a realizat printr-

un chestionar realizat de școala parteneră din Grecia. Planurile realizate / chestionarele / rezultatele 

obținute, tehnicile sugerate, feedback-ul din evaluare ,au arătat că obiectivele au fost îndeplinite , iar 

aptitudinile / abilitățile / cunoștințele au fost dobândite . 

În luna aprilie dna Crăcănel Doina, responsabil cu diseminarea în cadrul echipei proiectului a realizat o 

activitate de diseminare a rezultatelor proiectului, în cadrul Cercului reponsabililor cu proiecte europene 

din județu Dâmbovița. 

În luna mai  am organizat campania „A Healthy Eating Week‟  - ‚O săptămână de alimentație 

sănătoasă‟. În cadrul acesteia au fost realizate următoarele activități: 

-‗Să mâncăm sănătos…..dacă vrem să slăbim și să arătăm bine!‘- o scenetă scrisă și interpretată de trei 

eleve ale Colegiului  Național ‚Ion Luca Caragiale‘ din Moreni. 

-„The Day of Fruit and Vegetables!‟- ,Ziua fructelor și legumelor‟  Elevii liceului au primit mere pe 

care le-au consumat in ziua respectivă. De asemenea, ei au primit o insignă cu o imagine a unui fruct sau 

a unei legume și toată activitatea a fost însoțită de îndemnul și totodată sfatul: ‗Te rog ca, începând de 

acum, să incluzi în meniul zilnic mai multe fructe și legume!‟ 

-„A Healthy vs Unhealthy Diet- Illnesses caused by an imbalanced diet‟- ,Alimentație sănătoasă 

versus alimentație nesănătoasă- Bolile cauzate de o nutriție dezechilibrată‘ 

- „Do we know to read food labels? What is healthy food?‟ - ,Știm să citim etichetele? Ce este 

mâncarea sănătoasă? 

- filmulețul  „My Healthy Sandwich‟ 

-Expoziție de postere cu tema alimentației sănătoase 

- o prezentare online, sub forma unei reviste, cu sugestii de alimentație sănătoasă pentru micul dejun, 

prânz și cină. 

- eseuri despre alimentația sănătoasă 

 Am organizat „A Day of Sports‟, zi în care elevii liceului nostru au participat la diferite activități 

sportive. 
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„Let‟s Play Greener!, proiect de parteneriat strategic pentru susţinerea  inovării și al schimbului de bune 

practici în domeniul școlar, proiect doar între școli, are numărul de referință, 2017-1-FR01-KA219-

037298_3.  

Activitățile desfășurate în semestrul al II-lea în cadrul proiectului: 

Prima reuniune transnațională de proiect (M1 a fost desfășurată la Istituto d‘Istruzione Superiore 

Ernesto Guala,  în Bra, Italia , 26.03.2018-28.03.2018. 

La această primă reuniune transnațională au participat doi profesori din echipa de proiect a liceului 

nostru: Matei Mirandolina–coordonator și Chișulescu Gabriel-manager de proiect, Colegiul National ‗Ion 

Luca Caragiale‘, Moreni, Romania. Școala coordonatoare, Lycée Eugène Delacroix, Drancy, Franța, a 

fost reprezentată de  Hugues Labarthe– coordonator și Anaïs Lacombe, iar din partea școlii gazdă, Istituto 

d‘Istruzione Superiore Ernesto Guala, Bra, Italia,au participat  Daniela Cendron– coordonator, Maria 

Francesca Giordano, Domenico Ferrero și Liliana Chiavazza. Activitățile din cadrul primei întâlnirii au 

fost alese astfel încât să respecte obiectivele proiectului și au avut ca scop buna realizare a implementării 

acestuia. 

Prima zi a reuniunii, 26.03.2018: Managementul general al proiectului 

Activitățile au debutat prin prezentarea celor 5 obiective ale acestei întâlniri transnaționale: 

1. Managementul proiectului; 

2. Coordonarea comunicării; 

3. Proiectarea unui modul multilingvist de instruire despre jocuri serioase pentru profesori; 

4. Actualizarea cerințelor privind conținutul instrucțional al jocurilor; 

5. Organizarea celei de-a doua săptămâni de vot online (OVW2). 

Împreună am discutat  realizarea raportului intermediar și modalitățile de îmbunătățire continuă a 

administrării, comunicării și vizualizarii proiectului prin mijloacele digitale dedicate acestuia: site-ul, 

spațiul Twin, pagina Facebook, Instagram, Twitter și YouTube. 

În vederea coordonării comunicării în spațiul digital al proiectului, am convenit ca în continuare cei trei 

coordonatori să fie responsabili cu îmbunătățirea permanentă a website-ului astfel încât rezultatele 

proiectului să fie vizibile și utilizate de grupul țintă. S-au discutat instrumentele de monitorizare ale 

utilizării site-ului, oferite de Google Analytics. 

S-au alocat responsabilități cu scopul ca rețelele sociale ale proiectului să fie în permanență folosite și 

actualizate. 

Am realizat monitorizarea procesului de realizare a jocului pe baza observațiilor scrise de un expert în 

grafica  jocurilor pe calculator. 

S-a actualizat conținutul drive-ului proiectului, denumit LPG Drive, la care toți profesorii implicați în 

proiect au acces. 

Am realizat lista celor 20 de specificații tehnice care trebuie concepute pentru a doua săptămână de vot 

online. 

A doua zi a reuniunii, 27.03.2018 : Diseminarea și scrierea specificațiilor și a regulilor pentru a doua 

săptămână de vot online (OVW2) 

 Participanții au postat pe  Youtube, FB, Instagram, Twitter și au discutat despre ce au reușit să publice cu 

succes și despre ce dificultăți au întâmpinat. 

Am dezbătut modalitatea de realizare a specificațiilor tehnice pe care am început să le scriem. 

O altă activitate a constat în crearea și traducerea  celor trei broșuri informative cu următoarele titluri: 

• Învățarea prin joc este stimulantă 

• Introducerea unui joc serios în clasă 

• Cum să creați un joc serios? 

Ultima activitate a avut ca scop stabilirea regulilor de organizare a celei de-a doua săptămâni de vot 

online. 

A treia zi a reuniunii, 28.03.2018: Organizarea activităților de învățare, predare și formare care vor avea 

loc  în Moreni (LTTA2), în mai 2018 și a celei de-a doua săptămâni de vot online (OVW2) 

 Participanții la reuniune au stabilit detaliile referitoare la reuniunea de proiect care se va desfășura în 

Moreni. S-au discutat modalitățile de realizare a obiectivelor reuniunii, transportul, cazarea și evaluarea. 

O altă parte a activităților a fost dedicată modului în care putem să adăugăm traducerile articolelor 

publicate pe site-ul proiectului. 
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Ultima secțiune a întâlnirii de proiect a constat în evaluarea activităților și a rezultatelor reuniuni 

transnaționale.Participanții au răspuns la un chestionar care a fost elaborat înainte de reuniune și al cărui 

scop a fost de a evalua organizarea și relevanța activităților în termeni de obiective, precum și acela de a 

determina abilitățile / competențele pe care aceștia  le-au dobândit sau îmbunătățit. 

  

Activitățile de învățare, predare și formare  desfășurate la Colegiul Național ‗Ion Luca Caragiale‘,  

21.05.2018-26.05.2018    

În timpul celei de-a doua reuniuni de proiect dedicate activităților de învățare, predare și formare ale 

acestui parteneriat, membrii echipelor de proiect din cele trei școli implicate în implementarea sa, s-au 

întâlnit la Colegiul Național ‚Ion Luca Caragiale‘ din Moreni pentru a realiza al doilea nivel al jocului 

video, conform misunilor propuse pe care le-am creat în timpul reuniunii transnaționale de proiect din 

Bra, Italia și a specificațiilor tehnice concepute pentru a doua săptămână de vot online( 2nd Online Voting 

Contest). 

Prima zi a reuniunii de proiect , 21.05.2018 

Participanții la activități au fost întâmpinați de conducerea școlii noastre, prilej de a ne exprima bucuria 

de a fi gazdele acestei întâlniri de proiect în cadrul căreia vom realiza secvențe din jocul video, dar în 

care, vom avea  oportunitatea de a ne cunoaște mai bine, de a interacționa și de a învăța ce înseamnă 

cooperarea între școli , într-un climat de prietenie, respect și înțelegere.  

Online a fost completat un formular de evaluare a celor două prototipuri ale jocului create în Drancy, E4E 

și Lost Paradise. 

 Au fost  întrebări adresate în legătură cu : grafica, sunetul, mecanica jocului, dacă obiectivul acestuia este 

clar definit, dacă jucătorul învață despre dezvoltarea durabilă, coerența jocului și   schimbările care ar 

trebui făcute. Au fost prezentate rezultatele acestei evaluări a prototipurilor de joc. Realizate. 

Participanții au lucrat în echipe mixte ca graficieni in Krita, programatori în Stencyl  sau editori de sunet 

în Audacity. Această  

cooperare a continuat pe parcursul celor cinci zile ale activităților de învățare, predare și formare. 

Elevii care au avut misiunea de a fi programatori, au îmbinat toate elementele jocului și au facut ca totul 

să funcționeze. Au corelat toate ideile de joc, povestea, grafica și muzica  pe care celelalte echipe le-au 

creat și  au asamblat toate acestea într-un tot unitar. 

În primul rând, au creat meniul de start, care este , o scenă cu  doi actori   reprezentați de două butoane , 

care au drept comportament trecerea  către  scena ‚harta lumii‘.  

Nu ar putea exista niciun joc fără sunet, așa că au fost alocate anumite sunete specifice anumitor 

evenimente din joc, cum ar fi săriturile, împușcăturile și a fost adăugată muzica de fundal folosind meniul 

din dreapta.  

 Am organizat o vizită de documentare  la  Stația De Tratare Voila și la Barajul Paltinu– realizată în a 

doua zi a întâlnirii de proiect. 

Vineri, de la ora 11, am văzut împreună sondele din Moreni, în încercarea de a ne documenta în legătură 

cu combustibilul fosil pentru care zona noastră este cunoscută: petrolul! 

Oaspeții noștri au  freventat ore  de engleză, franceză, chimie, istorie și matematică. Tot vineri, s-a 

realizat evaluarea activităților de proiect desfășurate în cadrul reuniunii. S-au adresat întrebări despre  

organizarea și relevanța activităților în termeni de obiective, precum și despre abilitățile / competențele 

dobândite sau îmbunătățite. S-au înmânat certificatele de participare și documentele de mobilitate 

Europass. S-a realizat prezentarea jocului creat în cadrul acestor activități de învățare, predare și formare. 

Toți participanții au primit diplome:grafician, programator sau editor de sunet, toate având emblema, 

Most Team Spirit. 

Această întâlnire de proiect a fost un succes al prieteniei, al cooperării și spiritului de echipă.  Toate 

obiectivele  propuse au fost realizate,  elevii și profesorii dobândind competențe, abilități și atitudini care 

îi ajută în viața profesională și personală și care îi motivează să lupte activ pentru o societate mai bună și 

pentru protejarea mediului înconjurător.  

 

Raport întocmit de responsabilul de comisie, 

 

Profesor Matei Mirandolina 
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Activitățile educative – Consiliul Elevilor 
 

1. Activitate dedicată zilei Nonformale 

 Desfăşurarea activităţii: Activitatea s-a desfăşurat în perioada 12-14 noiembrie 2017, în cadrul 

Colegiului Naţional ‖Ion Luca Caragiale‖. Eveniment la care ne-a bucurat cu prezenţa doamna 

Mădălina Zamfir, jurnalistă care a luat înterviu elevilor în legătură cu opinia lor faţă de sistemul 

de învăţământ şi de problemele din comunitate. De asemenea, au fost prezenţi şi reprezentanţii 

primăriei Moreni care au vorbit despre viitoarele proiecte comune şi au discutat cu elevii.  

       Scopul activităţii: Activitatea dedicată  ZILEI ÎNVĂŢĂTURII NONFORMALE are ca scop 

educarea elevilor într-o manieră diferită: prin jocuri şi lucru în echipă.  

       Obiectivul activităţii: Obiectivul acestui eveniment este ca elevii să devină conştienţi de 

importanţa părerilor pe care le au la adresa problemelor la nivel de comunitate. Prin această 

activitate li s-au acordat şansa să devină vocali şi mulţi au profitat de ea.  

 

2. Orientare în carieră-domeniul poliţiei 

 Desfăşurarea activităţii: În cadrul Colegiului Naţional ―Ion Luca Caragiale‖, pe data de 11 

Octombrie 2017 s-a organizat o activitatea cu tema orientarii în carieră. Timp de o oră, 

reprezentanţii Poliţiei Locale au discutat cu elevii despre meseria de poliţist şi ce studii sunt 

necesare pentru a ajunge să lucreze în acest domeniu. Elevii au pus întrebări şi au discutat cu 

oameni care au experienţă de cel puţin 10 ani în poliţie.  

 Scopul activităţii: Orientarea în carieră are scopul de a familiariza cât mai mulţi elevi cu 

domeniul în care vor să acţioneze pe viitor.  

 Obiectivul activităţii: Această activitate a avut ca obiectiv stimularea elevilor de a pune cât mai 

multe întrebări, de a-şi permite să fie curioşi şi să colecteze cât mai multe informaţii în legătură 

cu domeniul lor. 

 

3. Activitate în parteneriat cu Asociația antidrog 

 

 Desfăşurarea activităţii: În cadrul Colegiului ―Ion Luca Caragiale‖, pe data de 12 Octombrie 

2017 s-a organizat activitatea cu tema antidrog. Reprezentanţii Asociaţiei Antidrog au discutat 

despre substanţele legale, ilegale şi cum ne afectează ele atât psihic cât si fizic. Timp de 2 ore 

elevii au pus întrebări şi au învăţat cum să îndepărteze aceste „vicii‖ de ei şi de oamenii din jurul 

lor.  

 Scopul activităţii: Asociaţia Antidrog are ca scop scăderea numărului de tineri care sunt victimele 

consumului de droguri, oferindu-le sprijin infomaţional şi instituţional. 

 Obiectivul activităţii: Activitatea a avut ca obiectiv informarea elevilor despre riscurile 

consumului de droguri şi cum pot devenii voluntari la aceasta asociaţie pentru combaterea 

consumul de droguri printre tineri. 

 

4.Spectacolul Miss și Mister Liceu 2017 

 Desfăşurarea activităţii: În cadrul Balului Bobocilor s-a organizat concursul de Miss şi Mister în 

sala de activităţi de la Scoala nr. 3. Tema concursului a fost: Bal mascat.  S-au organizat 

preselecţii şi repetiţii  timp de  3 saptamani înainte de eveniment. La concurs au participat elevii 

claselor 9-12. Perechile au trecut prin mai multe etape: dansul, testul de cultură generală, 

momentul de improvizaţie, defilarea într-un costum ecologic confecţionat de ei şi interpretarea 

unui cuplu faimos. În pauzele dintre etapele concursului au cântat şi au dansat elevii talentaţi ai 

colegiului. Întreaga activitatea a fost organizata de Consiliul Elevilor cu ajutorul voluntarilor de 

la clasele 10-12, care au fost împărţiţi pe departamente.  

 Scopul activităţii: Balul Bobocilor şi concursul Miss şi Mister a avut ca scop stimularea elevilor 

de a lucra în echipă şi de a arăta că orice se poate prin muncă.  

 Obiectivul activităţii: Obiectivul stabilit a fost de a scoate în evidenţă talentele colegiului nostru, 

elevii care se implică, de a răsplătii munca depusă 
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5. Clubul de Lectură și Teatru 

 Desfăşurarea activităţii: Programul este susţinut şi proiectat de Consiliul Elevilor. Iniţial, 

programul a fost promovat prin clase. După care, s-au format grupe mici (clasele 5-7) a câte 10-

15 elevi şi grupe mari (clasele 9-12) a câte 15-20 de elevi. Grupele de teatru se bazează pe 

improvizaţie, dar şi pe şcenete propuse de participanţi.În cadrul grupelor de lectură se citesc cărţi 

de mici dimensiuni care urmează a fi comentate şi se ţin dezbateri pe diferite teme legate de 

literatura contemporană. 

 Scopul activităţii: Scopul acestui program este de a stimula elevii să iasă în faţă prin latura lor 

artistică. Se aduce o schimbare în cadrul colegiului de care mulţi profită şi se dezvoltă la nivel de 

echipă, cât şi individual. 

 Obiectivul: Obiectivul este de a ajunge la un nivel în care elevii să aibă de ales dintr-o varietate 

de cluburi extraşcolare prin care să  îşi evidenţieze talentul şi să formeze prietenii.  

 

6. S.N.A.C. 

 Strategia Naţională de Acţiune Comunitară (SNAC) 

 Desfăşurarea activităţii: Cu ajutorul voluntarilor din Colegiul Naţional ―Ion Luca Caragiale‖, s-a 

desfăşurat activitatea, pe      9 Noiembrie, în care s-au strâns haine, rechizite, alimente, produse de 

igienă personală şi sponsorizări pentru achiziţionarea lor. Voluntarii SNAC au împărţit micile 

atenţii copiilor din zona prioritară de intervenţie  Schela Mare.  

 Scopul activităţii: Scopul acestei acţiuni comunitare a fost de a ajuta elevii cu posibilităţi 

materiale reduse să meargă la şcoală. 

 Obiectivul activităţii: Obiectivul acestei activităţi a fost de a îndemna elevii să se implice cât mai 

mult în voluntariate pentru a ajuta copii ca şi ei să ducă o viaţă decentă şi să se bucure de studiile 

oferite gratuit de stat. 

 

7. Orientare în carieră Domeniul Juridic 

 Desfăşurarea activităţii: În cadrul Colegiului Naţional ―Ion Luca Caragiale‖, pe data de 14 

decembrie, s-a derulat o activitate cu tema orientării în carieră, alături de reprezentanţii de la 

Curtea Judecătorească Târgovişte. Pe parcursul a 2 ore s-a discutat despre avantajele absolvirii 

unei facultăţi de drept şi care sunt etapele de după pentru a lucra într-un tribunal. Elevii au avut 

oportunitatea de a pune întrebări legate de acest domeniu şi de a discuta cu doamna judecător. 

 Scopul activităţii: Orientarea în carieră are scopul de a familiariza cât mai mulţi elevi cu 

domeniul în care vor să acţioneze pe viitor.  

 Obiectivul activităţii: Această activitate a avut ca obiectiv stimularea elevilor de a pune cât mai 

multe întrebări, de a-şi permite să fie curioşi şi să colecteze cât mai multe informaţii în legătură 

cu domeniul lor de interes. 

 

8. Petrecerea de Halloween 

 Desfăşurarea activităţii: Pe data de 2 Noiembrie 2017, în cadrul Colegiului Ion Luca Caragiale, a 

avut loc petrecerea cu tematică de halloween pentru elevii de gimnaziu cu sprijinul Consiliului 

Elevilor. Voluntarii au fost împărţiţi pe departamente şi s-au ocupat de gestionarea banilor, de 

confecţionarea decoraţiunilor, de organizarea concursurilor şi de împărţirea premiilor. 

 Scopul activităţii: Scopul acestei activităţi a fost sărbătorirea Halloween-ului şi organizarea unei 

petrecereri unde elevii gimnaziului să socializeze şi să se distreze. 

 Obiectivul activităţii: Obiectivul petrecerii a fost organizarea unui loc de socializare şi pentru 

elevii mai mici ai liceului, dar şi strângerea de fonduri pentru următoarele activităţi. 

 

9. Spectacolul de Crăciun 

 Desfăşurarea activităţii: Această activitate s-a desfăşurat pe 21 decembrie 2017 în cadrul 

colegiului. Grupele de teatru ale liceului au pregătit un spectacol format din momente de 

improvizaţie, monologuri şi şcenete. De asemenea, s-au regăsit momente de dans, cântece 

pregătite de câtiva elevi ai liceului ,colinde susţinute de cor şi şcenete pregătite la nivel de clasă 
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cu coordonarea dirigintelui. Iar în spirit de sărbătoare, s-a împărţit ceai şi ciocolată caldă în 

public. 

 Scopul activităţii : Scopul acestei activităţi a fost de a aduce spiritul crăciunului printre elevişi 

cadre didactice, dar şi de a răsplătii munca depusă de participanţi cu un spectacol bine meritat. 

 Obiectivul activităţii: Obiectivul a fost de a promova frumuseţea activităţilor extraşcolare şi cum 

munca de echipă dă mult mai multe roade.  

 

10. Tineri pentru tineri 

 Desfăşurarea activităţii: În cadrul Colegiului Ion Luca Caragiale, pe data de 19 decembrie s-a 

organizat activitatea cu spirjinul voluntarilor din colegiu ai Asociaţiei Tineri pentru Tineri. Timp 

de 2 ore, voluntarii au desfăşurat jocuri interactive cu valoare informativă la adresa sănătăţii 

reproducerii.  

 Scopul activităţii:  Scopul acestei activităţi a fost promovarea accesului tinerilor la educatie/ 

informare si servicii de sanatate, cu accent pe sanatatea reproducerii, planificare familiala si pe 

formarea abilitatilor privind viata de familie. 

 Obiectivul activităţii: Grupul de voluntari Tineri pentru Tineri sunt în căutarea unor elevi pentru 

întregirea grupei. De asemenea, activitatea a avut obiectivul de a atrage atenţia elevilor în 

legătură cu bolile de transmitere sexuală şi sănătatea pe care ei înşişi trebuie să înveţe să şi-o 

menţină.  

 

11. Ziua Poetului şi Ziua Culturii 

 Desfăşurarea activităţii: În cadrul Colegiului Naţional Ion Luca Caragiale, pe 15 ianuarie 2018, 

s-a desfăşurat activitatea comemorării poetului Mihai Eminescu, cât şi sărbătorirea zilei culturii 

cu prezentarea unei expoziţii de artă. Cadrele didactice au vorbit despre frumuseţea comunităţii 

noastre la nivel cultural, câte cărţi s-au scris şi ce scriitori valoroşi avem. De asemenea, s-au 

prezentat cărţi cu poezii scrise de Mihai Eminescu şi elevii au fost îndemnaţi să exploreze 

literatură şi să cunoască frumuseţile acesteia.  

 Scopul activităţii: Sărbătorirea zilei poetului şi a culturii a avut ca scop promovarea literaturii şi a 

artei prin prezentarea elevilor avantajele pe care le oferă o cultură generală vastă. 

 Obiectivul activităţii: Obiectivul a fost de a îndemna elevii să citească cât mai mult şi să 

aprecieze arta la adevărata sa valoare. 

 

12. Prezentarea Programului Leaders 

 Desfăşurarea activităţii: În cadrul Colegiului Ion Luca Caragiale, pe data de 16 Ianuarie 2018, s-

a desfăşurat prezentarea programului Leaders Explore, organizat de Fundaţia Leaders. S-au strâns 

elevii claselor a10-a şi a11-a, cărora li s-au oferit informaţii despre programul Leaders Explore 

care caută 25 de elevi intre 14-19 ani pentru formarea unor exploratori de viitor.  

 Scopul activităţii: Activitatea are scopul de a informa cât mai bine şi corect elevii colegiului în 

legătură cu viitoarele programe care vor lua amploare în cadrul acestuia. 

 Obiectivul activităţii: Obiectivul acestei activităţi este de a aplica cât mai mulţi elevi pentru acest 

program gratuit care oferă orientare în carieră, posibilitatea de a dezvolta un program în 

comunitate şi informaţii referitoare la leadership, vorbirea în public şi lucru în echipă. 

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ 
RAPORT DE EVALUARE A ACȚIUNII COMUNITARE 

Coordonator SNAC – Consilier educative, prof. Zamfir Monica 

1. RAPORT NARATIV 

NR 

CRT 

Domeniul 

activității 

Obiective 

specifice 

Parteneri Actiuni / 

activitati 

concrete          

Cadru 

didactic 

voluntar 

Timp / 

durata 

Strategii de 

realizare 

Rezultate 

asteptate 
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1. Activităţi 

de 

socializar

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rețeaua 

educațion

ală SNAC 

„CUORE

‖ - 

Campanie 

umanitară 

– Dăruind 

vei 

dobândi 

Formarea 

echipelor/grupur

ilor de voluntari 

(elevi, 

profmanitarăeso

ri, părinţi etc) 

 

 

 

 

 

Educarea 

simţului civic; 

cultivarea 

empatiei 

 

-Conducerea 

liceului 

-Profesorii 

-Elevii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala 

gimnazială 

nr 1 – 

Structura 

Schela Mare 

 

-acordarea 

certificatelor 

de voluntariat 

pentru 

activitatea din 

anul şcolar 

precedent 

-Diseminarea 

informaţiilor 

în rândul 

profesorilor şi 

elevilor 

-Recrutarea 

noilor 

voluntarilor 

Colectare și 

donare de 

rechizite 

 

 

Zamfir 

Monica 

Dulea 

Mihaela 

09-

14.10.2

017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2

017 

Prezentarea 

SNAC, 

Schimb de 

impresii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colectarea 

de 

rechizite; 

realizarea 

pachetelor 

 

Număr de 

voluntari 

participanţi 

2. Zamfir 

Monica 

Marinesc

u 

Alexandra 

96 de 

pachete cu 

rechizite 

3. Activităţi 

de 

socializar

e 

(Întâlnirea 

voluntaril

or – 

Planuri de 

viitor) 

Dezvoltarea 

empatiei, a 

spiritului de 

echipă, de 

cooperare şi 

încredere în 

ceilalţi. 

-Profesorii şi 

elevii 

voluntari 

 

-Activitate de 

socializare 

-Stabilirea 

beneficiarilor 

şi a planului de 

activitate 

-prezentarea 

calendarului 

activităţilor 

SNAC 2014-

2015 

 

Stefan 

Ileana 

Bugiulesc

u 

Constanti

n 

23.10-

28.10.2

017 

Conversaţi

a liberă 

Conexarea 

la spiritual 

voluntariat

ului sub 

forma unei 

cafenele de 

lucru 

Întocmirea 

planului 

anual de 

acţiune 

 

Expoziţie de 

fotografie 

(activităţile 

SNAC din 

anul anterior) 

4. Activitate 

cu 

caracter 

umanitar 

Manifestarea 

unei atitudini 

responsabile 

Elevii-

beneficiari 

de la Şcoala 

cu clasele I-

VIII, Iedera 

- ―Săptămâna 

fructelor şi 

legumelor 

donate‖ – 

colectarea şi 

donarea de 

produse 

alimentare 

 

Chisulesc

u Gabriel 

Racasanu 

Rodica 

13 - 

24.11.2

017 

Voluntarii 

vor 

distribui 

pachete cu 

alimente 

25 de 

pachete 

5. Rețeaua 

educațion

ală SNAC 

„CUORE

‖ - 

Educarea 

simţului civic; 

cultivarea 

empatiei 

 

Școala 

gimnazială 

nr 1 – 

Structura 

Schela Mare 

Colectare și 

donare de 

produse de 

igiena și fructe 

și legume 

Zamfir 

Monica  

Răcășanu 

Rodica 

24.11.2

017 

Colectarea 

de produse 

de igiena și 

fructe și 

legume; 

100 de 

pachete cu 

produse de 

igiena; 

100 de 
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Campanie 

umanitară 

– Dăruind 

vei 

dobândi 

  realizarea 

pachetelor 

pachete cu 

fructe și 

legume 

 

6. Terapie 

ocupaţion

ală 

 

Educarea 

simţului civic, 

creştin; 

Formarea unor 

deprinderi 

practice 

Copii şi 

persoane din 

medii 

defavorizate 

din satul 

Iedera, 

preoţii 

Bisericii 

―Sf.Voievozi

‖,Iedera 

Ziua 

Internaţională 

a Toleranţei- 

- ―Un junior + 

un senior = o 

echipă‖ 

 

Diaconu 

Constanta 

Zamfir 

Monica 

23.12.2

017 

Prepararea 

unor 

produse 

alimentare 

împreună 

cu şi pentru 

beneficiari 

Servirea 

mesei 

7. Rețeaua 

educațion

ală SNAC 

„CUORE

‖ - 

Campanie 

umanitară 

– Dăruind 

vei 

dobândi 

Educarea 

simţului civic; 

cultivarea 

empatiei 

 

Școala 

gimnazială 

nr 1 – 

Structura 

Schela Mare 

 

Colectare și 

donare de 

îmbrăcăminte, 

încălțăminte, 

hrană 

 

Zamfir 

Monica  

Neagu 

Mihaela 

19.12.2

017 

Colectarea 

de produse 

de 

îmbrăcămi

nte, 

încălțămint

e, hrană; 

realizarea 

pachetelor 

100 de 

pachete cu 

îmbrăcămint

e, 

încălțăminte, 

hrană; 

 

8. Activităţi 

de 

socializar

e, de 

integrare 

şi 

relaţionar

e pe 

grupuri de 

vârstă/inte

rese 

 

Educarea 

spiritului 

altruist; 

Depăşirea 

treptelor 

timidităţii; 

Cultivarea 

încrederii şi a 

stimei de sine; 

Autocunoaştere; 

 

Copiii cu 

dificultăţi de 

socializare şi 

adaptare din 

liceul nostru 

Practicarea 

unor hobby-uri 

în grupuri mici 

ca activităţi de 

socializare şi 

integrare 

socială 

Neagu 

Mihaela  

 

Lunar Activităţi 

diverse pe 

grupuri: 

desene-

colaje, 

pictarea 

unghiilor, 

împletituri 

din păr, 

dansuri, 

etc. 

Realizarea 

unui produs 

final cu poze 

de la 

intalnirile 

grupurilor, 

intitulată 

“Cartea 

prieteniilor” 

 

9. Activitate 

de 

învăţare-

abilitate 

manuală 

Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor 

practice 

Persoanele 

cu 

dizabilităţi 

din CRRPH 

Moreni-

Ţuicani 

și Gura 

Ocnitei 

Sfântul 

Nicolae – ziua 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

-Vizită la 

CRRPH 

Moreni-

Ţuicani 

 

Petrescu 

Ana-

Maria 

Bica 

Raluca 

11.12.2

017 – 

23.12.2

017 

Voluntarii 

vor 

confecţiona 

obiecte 

decorative 

pentru 

sărbătorile 

Crăciunulu

i 

Decorarea 

grădiniţei 

instituţiei; 

Recompensar

ea 

beneficiarilor 

cu dulciuri 

10. Activităţi 

social-

culturale 

Alegerea unui 

repertoriu 

adecvat 

spectacolului 

Pregătirea unor 

evenimente 

deosebite 

Spitalul 

Municipal 

Moreni 

Ziua 

Internaţională 

a Drepturilor 

Omului – 

―Dreptul de a 

zâmbi‖- 

Colinde de 

Bugiulesc

u 

Constanti

n 

Vintila 

Marius 

10.12.2

017 

Voluntarii 

vor pregăti 

un program 

artistic – 

Colinde de 

Crăciun 

pentru 

20 de cadouri 
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Crăciun 

 

bolnavii 

din Spitatul 

Municipal 

Moreni 

 

11. Activităţi 

educative 

Pregătirea 

pentru 

participarea la 

anumite 

concursuri 

Voluntari şi 

beneficiari ai 

liceului 

nostru 

Concursurile 

naţionale: 

―Scrisoare 

pentru 

prietenul 

meu‖; 

―Dincolo de 

cuvintele 

rostite‖; 

Concursul 

naţional de 

dans 

―Împreună 

pentru viitor‖ 

―Mascota 

SNAC‖ 

Zamfir 

Monica 

Dulea 

Mihaela 

Stefan 

Ileana 

20.01-

30.03.2

017 

 

Lansarea 

concursuril

or 

naţionale 

Activităţi 

de 

pregătire/ 

repetiţii 

Participarea 

la concursuri 

– etapa pe 

şcoală 

 

 

12. Rețeaua 

educațion

ală SNAC 

„CUORE

‖ - 

Campanie 

umanitară 

– Dăruind 

vei 

dobândi 

Educarea 

simţului civic; 

cultivarea 

empatiei 

 

Școala 

gimnazială 

nr 1 – 

Structura 

Schela Mare 

 

Colectare și 

donare de carți 

 

Zamfir 

Monica  

Ștefan 

Ileana 

27.01.2

018 

Colectarea 

de carți; 

realizarea 

pachetelor 

100 de 

pachete cu 

carți; 

 

13. Rețeaua 

educațion

ală SNAC 

„CUORE

‖ - 

Campanie 

umanitară 

– Dăruind 

vei 

dobândi 

Educarea 

simţului civic; 

cultivarea 

empatiei 

 

Școala 

gimnazială 

nr 1 – 

Structura 

Schela Mare 

 

Colectare și 

donare de 

hrană 

 

Zamfir 

Monica  

Diaconu 

Constanța 

23.02.2

018 

Colectarea 

de hrană; 

realizarea 

pachetelor 

100 de 

pachete cu 

hrană; 
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14. Activitate 

de 

învăţare-

abilitate 

manuală 

Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor 

practice 

Persoanele 

cu 

dizabilităţi 

din CRRPH 

Moreni-

Ţuicani 

―Ziua 

Mărţişorului‖- 

Ateliere de 

lucru 

 

Stefan 

Ileana 

Vintila 

Marius 

1.03.20

18 

Confecţion

area de 

mărţişoare 

şi felicitări 

Realizarea 

unei 

expoziţii ; 

Recompensar

ea 

beneficiarilor 

cu dulciuri 

15. Activitate 

de 

socializar

e 

Dezvoltarea 

empatiei 

 

Spitalul 

Municipal 

Moreni 

―Ziua 

Mondială a 

Femeii/ Ziua 

Mamei‖- 

Campanie de 

împărţit 

zâmbete şi 

îmbrăţişări 

 

Neagu 

Mihaela 

Diaconu 

Constanta 

8.03.20

18 

Vizitarea 

bolnavelor 

din Spitalul 

Municipal 

Moreni 

Câte o floare 

cadou/ 30 de 

flori 

16. Rețeaua 

educațion

ală SNAC 

„CUORE

‖ - 

Campanie 

umanitară 

– Dăruind 

vei 

dobândi 

Educarea 

simţului civic; 

cultivarea 

empatiei 

 

Școala 

gimnazială 

nr 1 – 

Structura 

Schela Mare 

 

Colectare și 

donare de 

îmbrăcăminte, 

încălțăminte, 

hrană 

 

Zamfir 

Monica  

Florea 

Cristina 

29.03.2

018 

Colectarea 

de 

îmbrăcămi

nte, 

încălțămint

e, hrană; 

realizarea 

pachetelor 

100 de 

pachete cu 

îmbrăcămint

e, 

încălțăminte, 

hrană; 

 

17. Activităţi 

de 

conştienti

zare a 

unor 

atitudini 

responsab

ile 

Educarea 

simţului civic şi 

a 

responsabilităţii 

faţă de mediu 

 

Copii şi 

persoane din 

medii 

defavorizate  

- în 

parteneriat 

cu Primăria 

Municipiului 

Moreni 

 

Ziua 

Pământului 

Florea 

Cristina 

Zamfir 

Monica 

22.04.2

018 

Jocuri  în 

echipă în 

centrul/par

cul 

oraşului 

Album de 

fotografii; 

Redactarea 

unui ―Jurnal 

al 

pământenilor

‖ 

18. Rețeaua 

educațion

ală SNAC 

„CUORE

‖ - 

Campanie 

umanitară 

– Dăruind 

vei 

dobândi 

Educarea 

simţului civic; 

cultivarea 

empatiei 

 

Școala 

gimnazială 

nr 1 – 

Structura 

Schela Mare 

 

Colectare și 

donare de 

rechizite, cărți 

Zamfir 

Monica  

Petrescu 

Ana-

Maria 

27.04.2

018 

Colectarea 

de 

rechizite, 

cărți; 

realizarea 

pachetelor 

100 de 

pachete cu 

rechizite, 

cărți; 

 

19. Activități 

sde 

socializar

e 

Dezvoltarea 

empatiei 

CRRPH 

Moreni-

Țuicani 

Ziua 

Internațională 

a Familiei 

Marinesc

u 

Alexandra 

Simion 

Alexandra 

15.05.2

018 

Jocuri în 

echipă 

Confecționar

ea unor 

pagini din 

albumul de 

familie al 

echipei de 

voluntari 
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SNAC 

20. Rețeaua 

educațion

ală SNAC 

„CUORE

‖ - 

Campanie 

umanitară 

– Dăruind 

vei 

dobândi 

Educarea 

simţului civic; 

cultivarea 

empatiei 

 

Școala 

gimnazială 

nr 1 – 

Structura 

Schela Mare 

 

Colectare și 

donare de 

hrană 

Zamfir 

Monica  

Bica 

Raluca 

04.05.2

018 

Colectarea 

de hrană; 

realizarea 

pachetelor 

100 de 

pachete cu 

hrană; 

 

21. Activităţi 

cultural-

recreative 

 

Dezvoltarea 

competenţelor 

de 

interrelaţionare 

Elevii-

beneficiari 

de la Şcoala 

cu clasele I-

VIII, Iedera 

Copii şi 

persoane din 

medii 

defavorizate 

din satul 

Iedera, 

preoţii 

Bisericii 

―Sf.Voievozi

‖,Iedera 

 

 

Ziua 

Internaţională 

a Copilului 

 

Dulea 

Mihaela 

 

1.06.20

18 

Pregătirea 

unor 

activităţi 

de tip 

concurs 

Diplome şi 

premii pentru 

participanţi 

 

22. Activităţi 

de 

socializar

e, de 

integrare 

şi 

relaţionar

e pe 

grupuri de 

vârstă/inte

rese 

 

Dezvoltarea 

empatiei 

Dezvoltarea 

competenţelor 

de 

interrelaţionare 

Copii şi 

persoane din 

medii 

defavorizate  

- în 

parteneriat 

cu Primăria 

Municipiului 

Moreni 

Campania 

―Împărţim 

zâmbete‖ 

Florea 

Cristina  

Racasanu 

Rodica 

5-

10.06.2

018 

Empatizare

a cu 

cetăţenii 

oraşului, 

diseminare

a spiritului 

voluntariat

ului în 

vederea 

conştientiz

ării 

importanţei 

acestuia. 

Album de 

fotografii 

23. Rețeaua 

educațion

ală SNAC 

„CUORE

‖ - 

Campanie 

umanitară 

– Dăruind 

vei 

dobândi 

Educarea 

simţului civic; 

cultivarea 

empatiei 

 

Școala 

gimnazială 

nr 1 – 

Structura 

Schela Mare 

 

Colectare și 

donare de 

îmbrăcăminte, 

încălțăminte, 

jucării, 

dulciuri. 

Zamfir 

Monica  

Bugiulesc

u 

Constanti

n 

12.06.2

018 

Colectarea 

de 

îmbrăcămi

nte, 

încălțămint

e, jucării, 

dulciuri; 

realizarea 

pachetelor 

100 de 

pachete cu 

îmbrăcămint

e, 

încălțăminte, 

jucării, 

dulciuri 

hrană; 
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Proiectul ROSE ”O educatie de calitate pentru generații de succes” – 

ANUL 1 de proiect 
Coordonator – prof. Dulea Mihaela 

 A fost realizată activitatea de lansare a proiectului (în prima lună de implementare a 

proiectului, în cadrul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale‖ Moreni) înainte de demararea efectivă a 

activităților principale ale proiectului. De asemenea, pe durata întregului proces de implementare a 

proiectului am asigurat periodic activitățile de monitorizare și evaluare, pentru o implementare optimă.  

     În prima categorie, cea a activităților pedagogice și de sprijin (Secțiunea I), am realizat 

următoarele activități principale: 

1.Am realizat orele de pregătire suplimentară pentru remedierea cunoștințelor pentru 

disciplinele de bacalaureat pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a, precum și la disciplinele matematică 

și limba și literatura română pentru elevii din clasele a IX-a și a X-a. În acest sens, profesorii au lucrat 

grupe de circa 15 - 25 elevi, pentru au fost organizate în medie minimum o oră de pregătire per săptămână 

la disciplina respectivă, inclusiv înainte de sesiunea din toamnă a bacalaureatului. Astfel, pentru 

disciplina limba și literatura română au fost organizate 5 grupe, pentru matematică 5 grupe, pentru limba 

engleză și limba franceză 3 grupe, pentru istorie și TIC 2 grupe, iar pentru biologie, chimie și geografie 

câte o grupă. 

Resurse umane: profesori de limba română (4), lb. engleză (2) și profesor lb. franceză (1), 

matematică (4), istorie (1), geografie (1), chimie (1), TIC (1) și biologie (1). Rolul principal al acestea 

este de a se ocupa de organizarea orelor de pregătire suplimentare și de îndrumarea și încurajarea 

participării active a elevilor. Ca principale responsabilități amintim: pregătirea și distribuirea 

materialelor didactice către elevi, stabilirea orarului pentru orele suplimentare de pregătire, oferirea de 

sprijin elevilor pentru remedierea cunoștințelor legate de unele discipline. De asemenea, elevii implicați 

au participat la orele de remediere în mod activ.  În general, toate activitățile propuse prin intermediul 

acestui proiect au determinat un interes crescut al elevilor pentru aprofundarea cunoștințelor de 

bacalaureat. Au fost organizate 34 de sesiuni de pregătire a câte 1 – 2 ore pentru elevii claselor XI-XII și 

17 sesiuni de câte 1 oră pentru elevii claselor IX-X, timp de 8 luni (octombrie 2017 – iunie 2018), în 

cadrul sălilor de clasă ale școlii. Pentru clasa a XII-a pregatirea a continuat și in lunile iulie și august, 

pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat. 

2.Au fost realizate  Activitățile de la Secțiunea I, de experimentare și motivare și cele de la 

Secțiunea II. Extracurriculare/ de comunicare, care au asigurat punerea în practică a competențelor 

deprinse în cadrul activităților pedagogice de comunicare care vor fi desfășurate și dezvoltarea ulterioară 

a aptitudinilor de comunicare a fiecărui elev din grupul țintă. 

Durata și locul de desfășurare: În perioada ianuarie – iunie, in medie 4 ore pe lună/ activitate, 

conform graficului de activități, astfel: 

-activitatea I.3.1: Cerc de lectură 16 ore în lunile mai – iunie 2018 

-activitatea I.3.2: Cursuri de vorbit în public (aprilie – mai 2018, 8 ore) 

-activitatea I.3.3: Comunicare în situații formale (aprilie – mai 2018, 8 ore) 

- activitatea II.5.3:Atelier cinematografie (mai – iunie 2018, 8 ore) 

-activitatea II.6.3: Cerc de teatru (aprilie – iunie 2018, 12 ore) 

-activitatea II.7.2: Atelier de etnografie și folclor (iunie 2018, 2 ore) 

- activitatea II.8.1: Ateliere, dezbateri, conferințe (mai 2018, 4 ore) 

- activitatea II.8.2: Seminarii ‖de la egal la egal‖ (aprilie 2018, 4 ore) 

- activitatea II.8.3: Workshop ‖team-bulding‖ (ianuarie – februarie 2018, 8 ore) 

- activitatea II.9.1: Întâlniri cu personalități (mai – iunie 2018, 4 ore) 

-activitatea II.9.2: Job shadowing (clasele a XII-a – aprilie – iunie 2018, 18 ore) 

-activitatea II.9.5: Jocuri de rol (mai 2018, 4 ore) 

Modificările contractuale din perioada de raportare: 

-am relizat două notificări (1 noiembrie 2017, respectiv 25 iunie 2018) catre monitor prin care 

am raportat redistribuirea/ recalcularea  unor sume din bugetul proiectului, care nu depășesc 10% din 

valoarea totală a grantului acordat, din următoarele motive: 
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a) au fost identificate in bugetul proiectului sume alocate pentru cheltuieli neeligibile privind 

decontarea navetei elevilor. Acestea au fost redistribuite activităților de pregătire a elevilor – deplasări 

la Universitatea Valahia Târgoviște și  Complexul Muzeal Curtea Domnească. 

b) au fost identificate greșeli de calcul pentru sumele alocate transportului în excursiile la 

București. Acestea au fost recalculate, prin redistribuirea în valoarea serviciilor de masă, respectiv la 

cheltuieli  - costuri operaționale adiționale,  astfel încât nu depășesc valoarea totală alocată fiecărui tip 

de cheltuială. 

-am realizat periodic revizuiri ale planului de achiziții 

 

 

Limba și literatura română 
Responsabil Comisie – prof. Păștin Iuliana 

 

Prezentul Raport îşi propune să prezinte activitatea desfăşurată în cadrul  Catedrei de Limba şi 

literatura română a Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale‖, Moreni, pe parcursul semestrului I al  

anului şcolar 2017-2018.   

În primul rând, in cadrul Catedrei de Limba şi Literatura Română  au activat 7 cadre didactice 

titulare: Avram Carmen, Crăciun Cristian, Bica Raluca, Dulea Mihaela, Păştin Iuliana, Savu Mirabela şi 

Zamfir Monica, respectiv un suplinitor calificat – Neacșu Mariana și un cadru didactic necalificat – Rusu 

Nicoleta Melania. 

În luna octombrie 2017, au fost organizate şedinţe de catedră ce au avut ca scop propunerea unor 

măsuri pentru ameliorarea rezultatelor de la Examenul de Bacalaureat 2016-2017, elaborarea planului 

managerial şi de activităţi pentru anul şcolar în curs, dar şi prezentarea manualelor pentru clasele a XI-a şi 

a XII-a. A fost realizată o statistică a rezultatelor obţinute la Examenul de Bacalaureat, disciplina Limba 

şi literatura română. 

De asemenea, au fost discutate şi centralizate rezultatele testelor iniţiale, realizându-se un plan 

remedial  la nivelul catedrei, dar şi o statistică a rezultatelor obţinute. 

Începând cu acest an şcolar, membrii Catedrei de Limba şi literatura română au fost implicaţi în 

Proiectul ROSE, fiecare desfăşurând ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a 

şi a XII-a. 

Lunar, elevii claselor a XI-a au prezentat, sub atenta îndrumare a prof  Bica Raluca, Dulea 

Mihaela, Avram Carmen, Păştin Iuliana, studii de caz, în cadrul Centrului de Documentare şi Informare al 

liceului. În acelaşi cadru, elevii claselor a IX-a au urmărit spectacole de teatru şi ecranizări ale unor opere 

literare, conform Programei şcolare. 

În ceea ce priveşte disciplina Limba şi literatura română, acest an şcolar a marcat o nouă 

organizare a centrelor metodice, printr-o arondare diferită a şcolilor gimnaziale şi a liceelor. Astfel, 

Consfătuirile la nivel judeţean s-au desfăşurat în fiecare centru metodic, întrunirea profesorilor din 

Centrul Metodic Moreni- gimnaziu s-a desfăşurat în data de 19 septembrie 2017, la Colegiul Naţional 

„Ion Luca Caragiale‖ Moreni, iar pentru liceu, la C. N. Ienăchiţă Văcărescu, Târgovişte. Consfătuirile la 

nivel judeţean au avut următoarele obiective: prezentarea documentelor LLR, arondarea centrelor 

metodice, responsabili, mentori, comisii funcţionale, echipa de consiliere; prezentarea raportului  de 

activitate LLR-2016-2017; noutăţi clasa a V-a; scrisoare metodică (gimnaziu şi liceu). 

Cadrele didactice au participat la activităţile desfăşurate în cadrul Cercului pedagogic din data de  

17 noiembrie 2017. Tema Cercului pedagogic, pentru liceu, a fost „Prezentarea noutăţilor în organizarea 

Examenului naţional de bacalaureat 2018 la nivelul disciplinei Limba şi literatura română. Activitatea 

Cercului pedagogic s-a desfăşurat Liceul Ion Heliade Rădulescu, Târgovişte. Tema Cercului pedagogic 

pentru gimnaziu a fost „Aplicarea corectă a noii programe pentru clasa a V-a‖ şi s-a desfăşurat la Şcoala 

Gimnazială Vlădeni. 

În cadrul activităţilor organizate pentru a marca sărbătoarea Crăciunului, prof. Dulea Mihaela a 

coordonat activitatea unui club de teatru, format din elevi ai liceului, oferind un spectacol inedit 

profesorilor şi elevilor prezenţi în cadrul CDI. 
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De asemenea, luna decembrie a fost dedicată şi pregătirii elevilor pentru participarea la 

Olimpiada de Limba şi literatura română. Elevii au fost coordonaţi de prof. Avram Carmen, prof. Zamfir 

Monica şi prof. Păştin Iuliana.  

Pe data de 15 ianuarie 2018, pentru a aniversa împlinirea a 168 de ani de la naşterea marelui poet 

Mihai Eminescu, elevii liceului au organizat activităţi dedicate marelui poet, sub îndrumarea profesorului 

Cristian Crăciun. 

 În luna ianuarie 2018 s-a realizat oferta de CDŞ pentru anul şcolar următor, dar şi un proiect de 

încadrare. 

 Tot în luna ianuarie 2018 a avut loc etapa pe şcoală a Olimpiadei de Limba şi Literatura română, 

iar în data de 20 ianuarie 2018, s-a desfăşurat etapa locală, organizată în centrul metodic Moreni, la 

Şcoala Gimnazială Nr. 1, unde 6 elevi din cadrul liceului nostru s-au calificat pentru etapa judeţeană. 

Aceştia sunt: clasa a VII-a: Bratu Patricia -116 p., Manole Medeea-101,5 p, Pican Mario- 102,5 p., clasa a 

V-a: Toma Ioana Ruxandra-100 p., clasa a VI-a: Georgescu Răzvan-102p., Ilici Olga-100 p. Pentru liceu, 

etapa locală s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială Coresi din Târgovişte, unde eleva Anghelache Cătălina, 

din clasa a IX-a E, a obţinut 100 de puncte, calificându-se pentru etapa judeţeană.         

Semestrul al II-lea s-a aflat sub semnul pregătirii elevilor în vederea susţinerii Examenelor 

Naţionale. În luna martie, a avut loc Simularea pentru Examenul de Bacalaureat, unde, la clasa a XII-a s-

au înregistrat 57 medii pentru intervalul de note 1-4,99, 50 medii pentru intervalul de note 5-5,99, 21 

medii pentru intervalul de note 6-6,99, 15 medii pentru intervalul de note 7-7,99, 11 medii pentru 

intervalul de note 8-8,99 şi 11 medii                                                         pentru intervalul de note 9-10. La 

clasa a XI-a rezultatele au fost: 53 medii pentru intervalul de note 1-4,99, 41 pentru intervalul  de note 5-

5,99, 30 medii pentru intervalul de note 6-6,99, 15 medii pentru intervalul de note 7-7,99,  11 medii 

pentru intervalul de note 8-8,99 şi 10 medii pentru intervalul de note 9-9,99 şi 6 note de 10. La clasa a XI-

a, au participat 165 elevi, procentul de promovabilitate fiind de 64,45 %, iar la clasa a XII-a, au participat 

166 elevi, procentul de promovabilitate fiind de 68,45%. 

 De asemenea, semestrul al II-lea a stat sub semnul olimpiadelor şi al concursurilor şcolare. 

Astfel, la gimnaziu, în urma etapei locale a OLAV, din 17 februarie 2018, s-au calificat la etapa 

judeţeană, elevii: Iordachescu Mara, Pican Mario, Pupezescu  Cosmina şi Vlad Alicia. La această etapă, 

prof. Avram Carmen a participat în calitate de secretar, prof. Zamfir Monica, în calitate de vicepreşedinte, 

iar prof. Bica Raluca şi prof. Dulea Mihaela, ca evaluatori. 

La etapa judeţeană a OLAV, liceu, elevele Popa Cristina şi Tănăsescu Ştefania, de la clasa a IX-a 

A au obţinut menţiuni. La aceeaşi etapă, prof. Păştin Iuliana, Bica Raluca au participat ca profesori 

evaluatori, iar prof Dulea Mihaela, ca membru în comisia de organizare. 

Pe de altă parte, prof. Bica Raluca a participat ca evaluator OLLR etapa pe şcoală şi locală, Iar 

prof. Avram Carmen a participat în calitate de evaluator la etapa locală şi judeţeană a OLLR. 

În săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun‖, Catedra de Limba şi Literatura Română a 

desfăşurat numeroase activităţi. Prof. Avram Carmen a organizat, împreună cu clasa a IX-a E, iar ceilalţi 

membri ai Catedrei au organizat diferite activităţi şi excursii. Prof. Dulea Mihaela a publicat, în calitate de 

colaborator, articole privind activităţile metodico-ştiinţifice desfăşurate în cadrul Centrului Metodic 

Moreni, în anul şcolar 2017-2018, în revista profesorilor de Limba şi literatura română, intitulată „e-

româna de Dâmboviţa‖. Membrii Catedrei  au publicat în revista şcolii, @round articole de specialitate. 

Cercul Pedagogic al profesorilor de Limba şi Literatura Română din semestrul al II-lea, liceu, a 

avut loc la Liceul Tehnologic Spiru Haret, din Târgovişte, pe data de 17 aprilie 2018. Tema cercului 

pedagogic a fost „Analiza rezultatelor obţinute la proba de comunicare în limba română şi la Simularea 

Examenului de Bacalaureat‖. La gimnaziu, Cercul Pedagogic s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială Nr. 3, 

Moreni şi a avut ca temă: „Analiza rezultatelor obţinute la simularea pentru Evaluarea Naţională, clasa a 

VIII-a. Aplicarea Curriculumului la clasa a V-a. Bune practici.‖ Prof. Marin Maria a susţinut o lecţie 

demonstrativă la clasa a V-a. 

 La începutul lunii februarie 2018 s-a desfăşurat prima parte a Examenului de Bacalaureat- proba 

de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română, fiind organizate trei   comisii de 

evaluare a elevilor înscrişi: 1. Bica Raluca şi  Savu Mirabela, 2. Avram Carmen şi Păştin Iuliana, 3. 

Zamfir Monica şi Crăciun Cristian. La această probă, promovabilitatea a fost de 100%. De asemenea, s-au 
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organizat ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a care au susţinut proba scrisă la Limba şi 

literatura română. 

De asemenea, prof. Bica Raluca a luat parte ca administrator de test la Evaluarea Naţională pentru 

clasa a VI-a şi a ţinut o prezentare cu ocazia Zilei Naţionale a Culturii, alături de elevi ai claselor a X–a C, 

D, F, a XI-a C, a XII-a D. La clasele a X-a D şi F, prof. Bica Raluca a organizat ora de lectură, în cadrul 

căreia, după un orar stabilit la începutul anului şcolar, fiecare elev a avut de prezentat o carte citită recent, 

atât din literatura română, cât şi din cea universală. Prof. Dulea Mihaela s-a ocupat de organizarea OLLR, 

în cadrul liceului nostru, dar şi de activitatea de monitorizare, de programul de pregătire remedială, în 

cadrul subproiectului „O educaţie de calitate pentru generaţii de succes‖. De asemenea, prof. Dulea 

Mihaela a participat la cercurile de teatru desfăşurate prin programul de activitate al Consiliului Elevilor 

şi la cursul de formare organizat de CCD, „Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice 

care participă la Examenul de definivare în învăţământ şi la concursul naţional pentru ocuparea posturilor 

didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Pe de altă parte,  s-au organizat ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor IX-XII, îndrumaţi 

de toţi membrii Catedrei, în cadrul Proiectului Rose. 

La Examenul Naţional de Bacalaureat au participat, atât ca asistenţi, cât şi ca evaluatori, prof. 

Avram Carmen, Bica Raluca, Păştin Iuliana şi Zamfir Monica. 

 

        

 Limba engleză  - coordonator comisie prof, Matei Mirandolina 

În anul scolar 2017-2018, a fost alcătuită din urmatoarele cadre didactice :  

Limba engleza :  Cismaru Daniela Florentina, Iordăchescu Mirona, Matei Mirandolina și Petrescu 

Ana Maria. 

Membrii catedrei au fost tot timpul preocupati de realizarea obiectivelor propuse si au desfasurat 

activitati diverse in acest scop. Dintre aceste obiective, amintim ridicarea calitatii procesului de predare, 

pregatirea elevilor conform programelor scolare, stimularea interesului  elevilor pentru studiul limbii 

straine, etc. 

   În data de  12.09. 2017 a avut loc o întâlnire a membrilor catedrei de limba engleză, care a avut 

ca scop, prezentarea raportului de activitate al Comisie metodice de limbi moderne pentru anul școlar 

2016-2017; stabilirea activităților care se vor desfășura în semestrul I al anului școlar 2017-2018; 

stabilirea responsabililor activităților din semestrul I;discutarea situației manualelor; stabilirea activităților 

pentru Ziua Europeană a Limbilor; 

A fost întocmit planul managerial al Catedrei de limba engleză. 

Toti profesorii s-au preocupat la inceputul semestrului de procurarea manualelor pentru elevii din 

liceu in functie de nivelul acestora. Cadrele didactice au intocmit si predat planificarile scolare.  

Doamnele profesoare au întocmit cursuri opționale pentru care au obținut aprobarea doamne inspector de 

limbi moderne din cadrul ISJ Dâmbovița. Aceste opționale sunt:pentru clasa a XI-a-‘English Skills 

through the Anglo- American World‘, pentru clasa a XII-a, două cursuri opționale – ‘British and 

American Culture and Civilisation‘ și ‘Ready for Exams‘. 

Profesorii catedrei au participat la consfătuirile realizate la nivel județean de inspectorul de limbi 

moderne. Doamna profesoară Cismaru Daniela a participat la Consfătuirile Naționale de limbă engleză, 

unde a lucrat la noile planuri cadru și programele pentru limbile moderne, experiență și noutăți pe care le-

a prezentat în cadrul Consfătuirilor  organizate de ISJ Dâmbovița, la începutul anului școlar. 

De asemenea, au fost realizate teste initiale, s-au elaborat subiecte iar apoi modelele de subiecte 

impreuna cu fisele privind rezultatele testelor initiale au fost anexate la dosarul catedrei. Au fost analizate 

rezultatele testelor de evaluare predictivă şi s-au stabilit măsuri pentru recuperarea elevilor ce au obținut 

rezultate slabe în însușirea materiei predate. 

 Sedintele de catedra s-au desfasurat respectand graficul programului de activitati metodice 

pentru semestrul I, sedinte in cadrul carora profesorii s-au organizat pentru o buna desfasurare a tuturor 

sarcinilor. A fost stabilit si programul de pregatire a elevilor pentru exameul de bacalaureat si de 

asemenea tipuri de subiecte cat si bareme de corectare a tezelor pe semestrul I. 

 În datele de 25.09.2017 și 26.09.2017:26.09. 2017,  au avut loc activitățile pentru  sărbătorirea 

‚Zilei Europene a Limbilor‘, și anume: 
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Importanța limbilor străine, fiind organizat un concurs de eseuri,  profesori coordonatori- Cismaru 

Daniela și Matei Mirandolina, grupul țintă a fost reprezentat de elevii claselor a-IX-a și a-X-a;  

Aspecte ale culturii britanice și americane, prezentări realizate de profesorii Cismaru Daniela, Matei 

Mirandolina, Iordachescu Mirona și Petrescu Ana Maria, grupul țintă a fost reprezentat de elevii claselor 

a-IX-a și a-X-a; 

Prezentare Cadrul Comun European de Referinta  profesori coordonatori fiind toți membrii catedrei, 

grupul țintă a fost reprezentat de elevii claselor a X-a și a XII-a; 

Metropole europene, activitate în care a avut loc o vizionare video cu imagini din  Londra, iar explicațiile 

au fost date în limba engleză,  profesori coordonatori fiind  Iordăchescu Mirona și Petrescu Ana Maria, 

grupul țintă a fost reprezentat de elevii claselor a XI-a; 

Bucuria muzicii – această activitate a fost reprezentată printr-un spectacol  cu melodii în limba engleză,  

activitatea fiind coordonată de toți membrii Catedrei de limba engleza. 

Activitățile desfășurate în cadrul ‗Zilei Europene a Limbilor‘ au fost extrem de apreciate de elevii 

participanți, acestea contribuind la creșterea competenței culturale a acestora și la îmbunătățirea 

abilităților de comunicare în limba engleză 

         La sfârșitul lunii octombrie, profesorii catedrei de limba engleza, impreuna cu elevi din liceu, au 

marcat sarbatoarea americana ‘Halloween‘ printr-o serie de activitati specifice (decorarea clasei, parada 

de costume, jocuri).  Au fost organizate concursuri in cadrul carora s-au oferit premii.   

In luna noiembrie a avut loc, in cabinetul de limba engleza, o prima prezentare de referate 

,Tehnici de evaluare‘ , ,Metode moderne de predare a limbilor straine‘, cat si o diseminare de proiecte 

Erasmus. 

 Doamna profesoară Cismaru Daniela face parte din luna noiembrie 2018 din Corpul de control al 

ministerului, este metodist ISJ și responsabilul Cercului Metodic din zona Moreni. 

Doamna profesoară Iordăchescu Mirona este implicată în programul ROSE, elevii școlii noastre 

frecventând cu interes orele de engleză desfășurate în cadrul acestui proiect. 

 Doamna  profesoară Petrescu Ana Maria a urmat cursuri pentru manager de proiect și formator, 

iar în semestrul I al acestui an școlar a susținut examenul pentru acordarea diplomei. De asemenea,  

împreună cu alte cadre didactice din liceul nostru, doamna profesoară a depus un formular de cadidatură 

pentru un proiect K1. 

Doamna Matei Mirandolina este coordonatorul a două parteneriate strategice, unul coordonat de 

școala noastră, cu denumirea ‘Youngsters Nowadays. Where from, Where to?‘, iar al doilea este 

coordonat de un liceu din Franța, titlul proiectului fiind, ‘Let‘s Play Greener!‘ În semestrul I al acestui an 

școlar, doamna profesoară, în calitate de coordonator de proiect a  participat la o reuniune transnațională 

în Asopia, Grecia pentru ‘Youngsters Nowadays. Where from, Where to?‘și la activitățile de învățare, 

predare și formare din Drancy, Franța pentru ‘Let‘s Play Greener!  

Toate doamnele profesoare din catedra de limba engleză au organizat activități pentru pregătirea 

elevilor pentru bacalaureat și olimpiadă. De asemenea, au elaborat subiecte de olimpiadă și au participat 

la organizarea Olimpiadei pe școală și la corectare. 

Elevii calificați la faza pe localitate a Olimpiadei de limă engleză 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa 

Normal/Intensi

v 

Școala de 

proveniență 

Punctajul 

obținut la 

etapa pe 

școală 

Profesor 

îndrumător 

 

1 

Iordachescu Mara a VII-a C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

85 Iordăchescu 

Mirona 

2 Manole Medeea a VII-a C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

85 Iordăchescu 

Mirona 

3 Asaftei Delia Alis a IX-a Normal C.N. ‚Ion 

Luca 

92 Iordăchescu 

Mirona 
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Caragiale‘ 

4 Fumea Maria Bianca a IX-a Normal C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

85 Iordăchescu 

Mirona 

5 Ghindă Denisa a IX-a Normal C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

85 Iordăchescu 

Mirona 

6 Irimescu Mihaela a IX-a Normal C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

85 Iordăchescu 

Mirona 

7 Marin Elena Izabela a IX-a Normal C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

85 Iordăchescu 

Mirona 

8 Popa Maria Cristina a IX-a Normal C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

85 Iordăchescu 

Mirona 

9 Tănăsescu Denisa Ștefania a IX-a Normal C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

86 Iordăchescu 

Mirona 

10 Bucur Danina Elena a-IX-a 

Intensiv 

C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

87 Matei 

Mirandolina 

11 Iamandi Florin Daniel a-IX-a 

Intensiv 

C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

91 Matei 

Mirandolina 

12 Mihail Alex Georgian a-IX-a 

Intensiv 

C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

92 Matei 

Mirandolina 

13 Ochian Teodor Sebastian a-IX-a Intensiv C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

86 Matei 

Mirandolina 

14 Ștefan Daria Gabriela a-IX-a Intensiv C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

96 Matei 

Mirandolina 

15 Ciocoiu Ioana a X-a  

Intensiv 

C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

90 Cismaru 

Daniela 

16 Ogrezeanu Delia Ioana a X-a  

Intensiv 

C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

95 Cismaru 

Daniela 

17 Pascu Alexandru Eric a X-a Intensiv C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

85 Cismaru 

Daniela 

18 Văduva Emma Carmina a X-a 

Intensiv 

C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

89 Cismaru 

Daniela 

19 Saraolu Mara Alexandra  a X-a 

Intensiv 

C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

85 Cismaru 

Daniela 

20 Sultana Daniela Georgiana a X-a 

Intensiv 

C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

85 Cismaru 

Daniela 
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21 Șerban Bianca Geanina  a X-a Intensiv C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

89 Cismaru 

Daniela 

22 Comeagă Ilie Claudiu a XI-a Normal C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

87 Iordăchescu 

Mirona 

23 Aldica Victor a XI-a Intensiv C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

92 Petrescu Ana 

Maria 

24 Drăgușin Ana Maria  a XI-a Intensiv C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

87 Petrescu Ana 

Maria 

25 Iosif Teodora a XI-a Intensiv C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

87 Petrescu Ana 

Maria 

26 Micu Dragoș a XI-a Intensiv C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

91 Iordăchescu 

Mirona 

27 Popa Remus Marian a XI-a Intensiv C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

85 Iordăchescu 

Mirona 

28 Ungureanu Andreea  a XI-a Intensiv C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

88 Petrescu Ana 

Maria 

29 Voicu Ștefania a XI-a Intensiv C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

93 Petrescu Ana 

Maria 

30 Stoica Robert a XII-a 

Intensiv 

C.N. ‚Ion 

Luca 

Caragiale‘ 

99 Petrescu Ana 

Maria 

 

Olimpiada de limbă engleză, faza pe localitate, a fost organizată la liceul nostru,iar doamna prof. 

Petrescu Ana Maria a fost secretar de comisie. 

Elevii care s-au calificat la faza județeană sunt: 

Manole Medeea, clasa a VII-a- prof. Iordăchescu Mirona 

Marin Elena Izabela, clasa a IX-a Normal - prof. Iordăchescu Mirona 

Tănăsescu Denisa Ștefania,  clasa a IX-a Normal- prof. Iordăchescu Mirona 

Ștefan Daria Gabriela, clasa  a-IX-a Intensiv- prof. Matei Mirandolina 

Fumea Maria Bianca, clasa a IX-a Normal - prof. Iordăchescu Mirona 

Iamandi Florin Daniel, clasa a-IX-a Intensiv- prof. Matei Mirandolina 

Ciocoiu Ioana, clasa a X-a Intensiv- prof. Cismaru Daniela 

Văduva Emma Carmina, clasa a X-a Intensiv- prof. Cismaru Daniela 

Ogrezeanu Delia Ioana, clasa a X-a Intensiv- prof. Cismaru Daniela 

Aldica Victor, clasa a XI-a Intensiv- prof. Petrescu Ana Maria 

Comeagă Ilie Claudiu, clasa a XI-a Normal- prof. Iordăchescu Mirona 

Voicu Ștefania, clasa a XI-a Intensiv- prof. Petrescu Ana Maria 

Popa Remus Marian, clasa a XI-a Intensiv- prof. Iordăchescu Mirona 

Micu Dragoș, clasa a XI-a Intensiv- prof. Iordăchescu Mirona 

Stoica Robert, clasa a XII-a Intensiv- prof. Petrescu Ana Maria 

  

         Ultima ședintă de catedră de pe semestrul I a avut ca scop discutarea activităților desfășurate în 

semestrul I al anului școlar 2017-2018 și stabilirea de noi activitați pentru semestrul următor. 
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În semestrul al II-lea, al anului scolar 2017-2018, membrii catedrei au fost tot timpul preocupati 

de realizarea obiectivelor propuse si au desfasurat activitati diverse in acest scop. Dintre aceste obiective, 

amintim ridicarea calitatii procesului de predare, pregatirea elevilor conform programelor scolare, 

stimularea interesului  elevilor pentru studiul limbii straine, etc. 

   În data de  19.02. 2018 a avut loc o întâlnire a membrilor catedrei de limba engleză, care a avut 

ca scop, prezentarea raportului de activitate al Comisie metodice de limbi moderne pentru semestrul I, 

anul școlar 2017-2018; stabilirea activităților care se vor desfășura în semestrul al II-lea al anului școlar 

2017-2018; stabilirea responsabililor activităților din semestrul II. 

Am trecut în revistă planul managerial al Catedrei de limba engleză. 

 Sedintele de catedra s-au desfasurat respectand graficul programului de activitati metodice 

pentru semestrul al II-lea, sedinte in cadrul carora profesorii s-au organizat pentru o buna desfasurare a 

tuturor sarcinilor. Am efectuat pregatirea suplimentară a elevilor pentru exameul de bacalaureat și am 

discutat  tipurile de subiecte cat si bareme de corectare a tezelor pe semestrul I. 

Doamna profesoară Cismaru Daniela face parte din luna noiembrie 2018 din Corpul de control al 

Ministerului Educației Naționale, este metodist ISJ și responsabilul Cercului Metodic din zona Moreni. 

Doamna profesoară Iordăchescu Mirona este implicată în programul ROSE, elevii școlii noastre 

frecventând cu interes orele de engleză desfășurate în cadrul acestui proiect. Doamna profesor a urmat 

cursurile de perfectionare: ‚Managementul stresului la copii în mediul școlar‘ și ‚Dezvoltarea cognitivă la 

copii‘. 

 Doamna  profesoară Petrescu Ana Maria a urmat cursuri pentru manager de proiect și formator și 

‚Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în 

învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ 

preuniversitar‘. De asemenea,  împreună cu alte cadre didactice din liceul nostru, doamna profesoară a 

depus un formular de cadidatură pentru un proiect K1. 

Doamna Matei Mirandolina este coordonatorul a două parteneriate strategice, unul coordonat de 

școala noastră, cu denumirea ‘Youngsters Nowadays. Where from, Where to?‘, iar al doilea este 

coordonat de un liceu din Franța, titlul proiectului fiind, ‘Let‘s Play Greener!‘ În semestrul al II-lea al 

acestui an școlar, doamna profesoară, în calitate de coordonator de proiect a  participat la o reuniunile de 

proiect din Fatima, Portugalia și Bursa, Turcia pentru ‘Youngsters Nowadays. Where from, Where to?‘și 

în Bra, Italia, pentru ‘Let‘s Play Greener! De asemenea, a organizat reuniunea de proiect care a avut loc la 

liceul nostru în cadrul proiectului Let‘s Play Greener!      

     În data de 01.03.2018,  profesorii catedrei de limba engleză,  împreuna cu elevii din liceu au 

marcat Ziua Mărțișorului, iar in data de 08.03.2018 au sărbătorit Ziua Mamei printr-un concurs de eseuri 

închinate ființei care ne-a dat viată.  Au fost organizate concursuri și s-au oferit premii.   

În luna aprilie,  a avut loc, in cabinetul de limba engleza, o prezentare de referate ,Tehnici de 

invatare‘,,Cunoaşterea şi aplicarea corectă  a componentelor evaluării‘ și o prezentare a programului 

Erasmus. 

Toate doamnele profesoare din catedra de limba engleză au organizat activități pentru pregătirea 

elevilor pentru bacalaureat și olimpiadă. De asemenea, au elaborat subiecte de olimpiadă și au participat 

la organizarea Olimpiadei pe școală și locală la corectare. 

Olimpiada de limbă engleză, faza pe localitate, a fost organizată la liceul nostru,iar doamna prof. 

Petrescu Ana Maria a fost secretar de comisie. 

La etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză, elevii noștri au obținut următoarele rezultate: 

MANOLE MEDEEA-cls a VII-a- 98 puncte- locul I- prof Iordăchescu Mirona 

TĂNĂSESCU DENISA ȘTEFANIA- cls a IX-a, secțiunea A- 86 p -prof Iordăchescu Mirona 

ȘTEFAN DARIA GABRIELA-- cls a IX-a, secțiunea B- 85 p- prof. Matei Mirandolina 

IAMANDI FLORIN DANIEL cls a IX-a, secțiunea B- 76 p- prof. Matei Mirandolina 

CIOCOIU IOANA - cls.a X-a- secțiunea B- 92 p- prof Cismaru Daniela 

OGREZEANU DELIA IOANA- cls.a X-a- secțiunea B- 93 p-- prof Cismaru Daniela 

MICU DRAGOȘ- cls.a XI-a- secțiunea B- 80 p- prof Iordăchescu Mirona 

VOICU ȘTEFANIA- cls.a XI-a- secțiunea B- 72,5p-- prof Cismaru Daniela 

STOICA ROBERT- cls.a XII-a- secțiunea B- 85 p- prof Petrescu Ana Maria 
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Atestatul de limbă engleză a fost susţinut de elevii clasei a 12-a E, profil filologie -  engleză 

intensiv. În urma promovării acestui examen, elevii au primit un certificat de competenţă lingvistică în 

limba engleză. Pentru aceasta, elevii au avut de pregătit şi de susţinut un proiect în limba engleză pe o 

temă de cultură şi civilizaţie. Aceste teme au fost propuse de către profesorii coordonatori, până la 15 

ianuarie 2018. 

Examenul a avut loc pe data de 17.05.2018.  Comisia de examinare a fost alcătuită dinpreşedinte   

–   prof.   Vasilescu   Camelia,   metodist   I.Ş.J.   Dâmboviţa,   vicepreşedinte   –   prof.Chisulescu   

Gabriel,   director   adjunct,   secretar   –   prof.   Cismaru   Daniela   Forentina   şi   doi profesori 

evaluatori din cadrul Colegiului National ‚Ion Luca Caragiale‘ – prof. Petrescu Ana-Maria si prof. 

Iordachescu Mirona. Comisia de evaluare a fost numită de Comisia Judeţeană la propunerea consiliului de 

administraţie al Colegiului National ‚Ion Luca Caragiale‘. 

Elevii au primit o notă ce cuprinde punctaje acordate redactării proiectului (30 puncte), susţinerii acestuia 

(60 puncte) şi 10 puncte din oficiu, media finală fiind media aritmetică, cu două   zecimale,   fără   

rotunjire,   a   notelor   acordate   de   fiecare   evaluator.   Pentru   acordarea acestora, profesorii 

evaluatori au avut o fişă de evaluare, conţinând atât criteriile, cât şi punctajul pentru fiecare dintre acestea. 

 

         Ultima ședintă de catedră de pe semestrul II a avut ca scop discutarea activităților desfășurate în 

acest an școlar și stabilirea de noi activitați pentru anul școlar următor. 

    

Limba Franceză                      
Coordonator comisie – prof. Florea Cristina 

    Catedra de limbă franceză a funcţionat în anul şcolar 2017-2018 cu următoarele cadre 

didactice:  Florea Cristina, Diaconu Constanţa, Simion Alexandra. 

      Membrii catedrei au fost tot timpul preocupaţi de realizarea obiectivelor propuse si au desfăsurat 

activitaţi diverse în acest scop. Dintre aceste obiective să amintim ridicarea calităţii procesului de predare, 

pregătirea elevilor conform programelor şcolare, stimularea interesului elevilor pentru studierea  limbilor 

straine, etc. 

       Toţi profesorii s-au preocupat la începutul semestrului de procurarea manualelor pentru elevii liceului 

în funcţie de nivelul acestora. Planificarile au fost întocmite de fiecare profesor şi predate doamnei 

director adjunct. De asemenea au fost realizate teste iniţiale, s-au elaborat subiecte , iar modele de 

subiecte, fise cu rezultate au fost anexate la dosarul catedrei. Rezulatele au fost analizate şi s-a propus un 

program de pregătire vizând remedierea lacunelor elevilor. 

                 Şedinţele de catedra s-au desfăşurat respectând graficul programului de activităţi metodice pe 

semestrul I, şedinţe în cadrul cărora s-au stabilit comisiile de supraveghere si corectare pentru olimpiada 

de limba franceză, lista elevilor participanţi la concursuri şcolare De asemenea s-au stabilit subiecte si 

bareme de corectare a tezelor pentru acest an. 

               Pentru a marca Ziua europeană a limbilor membrii catedrei de limbi străine  au propus o serie de 

activități specifice derulate în data de 26.09.2017 : prezentari Power Point (Ziua educaţiei)  dezbateri 

(Parlons de l´éducation, dna Diaconu Constanța, clasa a XI-a F), ateliere (Professeur pour un jour, dna 

Florea Cristina, clasa a IX-a F), prezentare de afişe, colaje (S´engager….mais comment ?, dna Simion 

Alexandra, clasa a IX-a E). 

           În data de 20 decembrie 2017, a fost organizată etapa pe școală a olimpiadei de limba franceză. S-

au calificat pentru etapa următoare următorii elevii: 

 

1. Florea Cosmin, clasa a VII-a 
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2. Iordachescu Mara, clasa a VII-a     

3. Pican Mario, clasa a VII-a 

4. Fumea Bianca, clasa a IX-a A 

5. Cristea Bianca, clasa a IX-a A 

6. Ciofu Ioana, clasa a IX-a A 

7. Teodorescu Emma, clasa a IX-a A 

8. Nitoiu Catalina Gabriela Ramona, clasa a IX-a E 

9. Petre Alexandra, clasa a X-a E 

10. Guțu Ema Maria, clasa a X-a E 

11. Văduva Ema Carmina, clasa a X-a E  

12. Nițu Denisa, clasa a X-a E 

13. Radulescu Sorina, clasa a X-a A 

14. Runceanu Daria, clasa a X-a A 

15. Ileana Andreea Maria Valentina, clasa a XI-a F 

16. Dogărel Teodora, clasa a XII-a E 

17. Geroșanu Iuliana, clasa a XII-a E 

18. Marinescu Radu, clasa a XII-a A 

 

               În data de 20.11.2017,  liceul nostru a găzduit întâlnirea profesorilor de limba franceză din 

centrul metodic Moreni. Au participat cadre didactice din școlile din Moreni, Iederea, Ghirdoveni, 

Caragiale, Dărmănești și Vlădeni. Activitatea metodică, având ca titlu Évaluer les compétences des 

apprenants pour les faire progresser -  de la définition des objectifs aux activités de remédiation, a 

constat în prezentări Power Point, discuții pe marginea acestora și ateliere de lucru. Au fost amintite 

etapele de elaborare a unui test de evaluare, metode și instrumente, tehnici de lucru diferențiat. 

            Săptămânal, au fost organizate ore de pregătire cu elevii claselor a XII-a, în cadrul Proiectului 

privind învățământul secundar –Rose-  în scopul de a îmbunătăți rezultatele obținute la proba de 

evaluare a competențelor lingvistice în limba franceză, probă care va avea loc anul acesta în luna 

februarie. 

            La olimpiada de limba franceză –etapa județeană- au fost obținute următoarele rezultate: 

3) Fumea Bianca (clasa a IX a A)-premiul I, calificare etapa națională 

4) Dogărel Teodora (clasa a XII-a E)-mențiune 

La olimpiada de limba franceză-etapa națională- care a avut loc la Buzău, în luna aprilie, eleva Fumea 

Bianca a obținut 85 de puncte. 

 De asemenea, pentru echipajul format din Marinescu Radu,  Despa Raluca, 

Ciocodeică Alberto a obținut mențiune la concursul regional Vreau să descopăr,vreau să învăț, vreau să 

știu, organizator Colegiul Tehnic I.C. Brătianu, Timișoara.  

 

 

Matematica 

 
           În anul școlar 2017-2018, catedra de matematică este a avut următoarea componență: 

- Prof. Manu Adrian (gr. I ), responsabil catedră 

- Prof. Necșoiu Iuliana (gr. I) 

- Prof. Dumitrescu Sorinel (gr. I) 

- Prof. Ciontoș Danina ( gr. I) 

- Prof. Neagu Mihaela (gr. I) 

     La începutul  anului școlar au fost elaborate planul managerial  și programul de activități al 

comisiei metodice, ce au cuprins activitățile catedrei și responsabilitățile membrilor catedrei. De la 

începutul activității membrii  catedrei de matematică au fost preocupați de realizarea  unui învățământ 

performant, urmărind obținerea unor rezultate  bune la examenele naționale(de evaluare națională și 

bacalaureat), la examenele de admitere în învățământul superior și deasemenea la concursurile și 

olimpiadele școlare. 
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      Activitatea catedrei a debutat cu participarea membrilor catedrei la consfătuirile organizate de 

I.S.J.Dâmbovița, care au avut loc în data de 18 septembrie 2017 la Liceul ,,Bălașa Doamna‖ din 

Târgoviște, unde a fost prezentat raportul de activitate pe anul școlar 2016-2017, la disciplina matematică 

și au fost jalonate reperele pentru anul școlar 2017-2018.       

      Activitatea catedrei s-a desfășurat conform planului de activități pe care membrii comisiei l-

au stabilit la începutul semestrului astfel: 

 Au fost întocmite planificările anuale și semestiale; 

 Au fost întocmite programele pentru cursurile opționale și suportul de curs aferent acestora; 

 Au fost stabilite subiectele, datele și clasele pentru testarea inițială; 

 Au fost discutate rezultatele testelor inițiale și stabilite măsurile necesare îmbunătățirii acestora; 

 A fost lansat proiectul ROSE, propus de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Știintifice, 

pentru a creşte şansele elevilor de a trece în învăţământul terţiar; 

 În luna decembrie membrii catedrei au fost preocupați de susținerea lucrarilor scrise semestriale; 

 Activitățile pe semestrul I s-au încheiat cu discuțiile legate de rezultatele obținute de elevi în teza 

la matematică;  

 

      Semestrul al II-lea a debutat cu OLIMPIADA DE MATEMATICĂ,  FAZA LOCALĂ și 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ  ,,ADOLF HAIMOVICI‖ care au avut loc la Școala gimnazială nr. 4 

Moreni în 17.02.2018.  Liceul nostru a participat cu un lot format din 45 de elevi, 24 la gimnziu și 21 la 

liceu, din care 11 elevi s-au calificat la faza județeană, 3 la gimnaziu și 8 la liceu. 

 În 10.03.2018 a avut loc OLIMPIADA DE MATEMATICĂ FAZA JUDEȚEANĂ și 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ  ,,ADOLF HAIMOVICI‖, liceul a participat cu un lot format 

din  11 elevi care au obținut următoarele rezultate: premiul întâi elevul Savu Ioan Daniel, clasa a 

XI-a A , mențiune Runceanu Daria clasa a X-a A și Zamfirescu Radu clasa a XII-a A. 

   În 21.03.2018 a avut loc SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT, proba E,  

matematică pentru clasele de real și istorie pentru clasele de uman. În urma analizei rezultatelor 

obținute de clasele a XI-a și a XII-a de real la simularea examenului de bacalaureat, la disciplina 

matematică,  catedra de matematică  a  stabilit un plan de măsuri  remediale.  

    În 18.05.2017 catedra de matematica a organizat CONCURSUL DE MATEMATICĂ  ,,IOAN 

SPIRIDON‖ pentru clasele IV-XI, concurs la care au participat elevi ai școlilor din municipiul 

Moreni și de pe raza municipiului Moreni. Elevii  pemiați au primit diplome și premii în obiecte 

sau bani. 

  În 25.05.2018 liceul a participat cu două echipaje la  Concursul județean pe echipe pentru liceu 

‖Sorin Săileanu‖ și Concursul județean pe echipe   pentru gimnaziu ‖Călin Burdușel‖. Echipa de 

gimnaziu a fost formata din Leca Alin , Rădoi Alexandra, Ogrezeanu Viviana, Georgescu 

Răsvan, Bratu Patricia și Manole Medeea iar echipa de liceu formată din  Petrescu Alexiaclasa a 

IX-a A, Ghindă Rareș clasa a X-a A, Savu Ioan, clasa a XI-a A  și  Despa Raluca,  clasa a XII-a A 

a obținut premiul al treilea. 

 

  Întocmit de responsabil comisie, 

  prof. Adrian Manu 

 

CHIMIE- BIOLOGIE 
Responsabil comisie – prof. Răcășanu Rodica 

 In   anul şcolar 2017-2018,  membrii acestei comisii au fost preocupaţi de realizarea unei activităţi 

de calitate   în predarea si însuşirea chimiei si a biologiei.  

 Concordanţa dintre competenţele specifice-conţinuturi-activităţi de învăţare-metode didactice-

mijloace didactice se poate observa din documentele şcolare care se găsesc in dosarul catedrei.  

Practic pe baza programelor şcolare, în primele săptămâni ale anului şcolar,  profesorii de chimie 

si de biologie au elaborat planificările calendaristice realizând   detalierea pe orizontală, ordonând 

activitaţile în succeesiunea derulării, raportându-le la competenţe şi  specificând resursele 

necesare bunei desfăşurări a procesului didactic .In asentimentul profesorilor, conceptul de 

unitate de învatare are rolul să materializeze  demersul didactic personalizat, flexibilizând 
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proiectarea didactica si definind pentru practica didactică premise mai bine fundamentate din 

punctul de vedere pedagogic. Proiectarea unităţii de învatare, ca şi a lectiei, începe prin 

parcurgerea de către profesor a unor pasi succesivi, care precizeaăa elementele procesului de 

proiectare într-o succesiune logică. 

 Semestrul I a debutat cu o scurtă recapitulare a materiei parcursă de elevi, urmată de testele 

iniţiale din săptămâna a-3-a.  S-a realizat  interpretarea rezultatelor, acestea găsindu-se la dosarul 

catedrei. Subiectele testelor iniţiale au fost concepute pe nivele de studiu realizându-se o evaluare 

unitară în acest fel. 

 Noutatea in acest an a fost că  atat la  orele de chimie cât si la cele de biologie, strategia de 

predare  predominant utilizată  a fost invăţarea prin cooperare în cadrul căreia grupe mici de elevi 

lucrează împreună pentru a acumula cunostinţe noi, de a fixa cunostinţe, de a realiza corelaţii 

intre cunoştinţele de chimie si biologie, de a dezvolta abilităţi şi competenţe de lucru in grup. 

 La orele de chimie s-au folosit metodele inductive  care  contribuie la creşterea gradului de 

originalitate şi independenţă în rezolvarea  sarcinilor, dezvoltă gândirea critică. Printre 

tehnicile utilizate enumerăm: exercitiul, experimentul de laborator, invatarea prin descoperire 

dirijată,  brainstorming, ciorchinele, turul galeriei,‖Stiu, Vreau sa stiu, Am învăţat‖,   diagrama 

Venn, metoda cubului etc. 

 S-au format deprinderi de lucru intelectual şi aptitudinal/experimental la elevi. De aceea s-a pus 

accent deosebit pe latura practică, aplicativă specifică ştiinţelor astfel încat elevii să 

dobândească deprinderi practice utile în demersul didactic, în cadrul competiţiilor şi chiar în 

viaţa de zi cu zi. Au fost realizate le CDS-uri: 

- clasa a -V-a - Desktopul științelor, opțional integrat la nivelul mai multor arii  curriculare (Arii 

curriculare: Matematică și științe ale naturii/Informatică și TIC), prof Marinescu Alexandra 

-clasele a XI-a A si aXI-a B:  Chimia organică prin exerciţii si probleme, prof Marinescu 

Alexandra, prof. Răcăşanu Rodica 

-clasele a XI-a C, D: Chimie organica aplicativa, prof. Răcăşanu Rodica, prof. Boltres Monica 

-clasele aXII-aA si aXII-a B: Chimia anorganica prin exercitii si probleme, prof Marinescu 

Alexandra, prof. Răcăşanu Rodica 

-clasele a XII-a C, D: Chimie anorganica aplicativa, prof Marinescu Alexandra, prof. Boltres 

Monica 

 In luna ianuarie membrii catedrei au facul propuneri de CDS pentru anul scolar 2018-2019.  Pe 

langa CDS-urile de la liceu, d-na Marinescu Alexandra a propus  la clasa a-VI-a -opţional integrat 

la nivelul mai multor arii  curriculare (Arii curriculare: Matematică și științe ale 

naturii/Informatică și TIC), intitulat Desktopul științelor. 

 Intâlnirile profesorilor la nivelul comisiei metodica din liceul nostru  au constituit  intâlniri de 

lucru si schimb de bune practici. In dosarul catedrei există procesele verbale. 

La nivel judetean profesorii de chimie si biologie precum si laborantul au  participat la 

Consfatuirile   din septembrie 2017, la intâlnirea  din comisia metodică a profesorilor de liceu din judetul 

Dâmbovita (sem. I : C.N. « Nicolae Titulescu » ), precum şi la la intâlnirea  din comisia metodică a 

profesorilor de gimnaziu din centrul Moreni (sem. II : Şcoala gimnazială nr. 3 Moreni), respectiv 

respectiv activitatea metodică a laboranților ( sem. I- cerc metodic Găiești, sem. II- cerc metodic Titu ).  

O preocupare importantă a prof. acestei catedre este in fiecare an, pregatirea elevilor pentru 

examenul de bacalaureat. In acest sens, mai intai, profesorii de chimie si biologie au discutat   subiectele 

de la examenul de anul trecut si  rezultatele obtinute. S-au prezentat elevilor programele de bacalaureat de 

anul acesta pentru   disciplinele chimie si biologie, urmând ca ei să aleagă la care dintre discipline  vor 

suţtine proba examenului maturităţii.  Ulterior, s-a stabilit programul  (incluzand si temele) orelor de 

pregătire la cele două discipline în cadrul proiectului ROSE. Profesorii implicaţi în pregătirea elevilor în 

cadrul proiectului ROSE au fost: Stanciu Alina şi Răcăşanu Rodica. 

In luna septembrie 2017, d-na lab. Georgescu Daniela a  intocmit un referat cu necesarul unor 

reactivi si ustensile, acestea achizionându-se prin firma INFOMEDCHIM S.A.  

Membrii comisiei au realizat activităţi: 
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  Susținerea  la nivelul catedrei de chimie-biologie referatului cu tema „Aplicarea metodelor RRI 

(cercetare responsabilă și inovare) în cadrul orelor de chimie, biologie și științe‖-prof. Boltres 

Monica 

  realizarea expoziției de postere ‖100 de ani de știință românescă‖ în cadrul manifestărilor legate 

de Anul Centenarului, împreună cu elevii claselor XI D și XII D, prof. Boltres Monica  

  Susținut activităţii „Știm să citim etichetele? Ce este mâncarea sănătoasă?‖ în cadrul activităților 

desfășurate în proiectul „Youngsters Nowadays, Where from, Where to?‖, prof Boltres Monica 

 Realizarea  Planului Educațional Individual pentru eleva Anton Andreea Ștefania de la clasa a X-

a D, plan avizat de CJRAE Dâmbovița, prof. Boltres Monica 

 Realizarea unei activitati cu titlul „ Ziua alimentatiei‖, prof. Stanciu Alina, prof. Haiduc Daniela 

 Masa rotundă: ―Ziua Internaţională a Mării Negre, prof. Haiduc Daniela  

 Realizarea unei mese rotunde ―Învățarea științelor – abordări metodologice moderne‖ 

Prof. Marinescu Alexandra, prof.  Răcăşanu Rodica 

 Realizarea unei funde umane cu prilejul Zilei luptei antisida -1 dec. 2017 (există pe site-ul iceului 

mai multe informații), profesorii de biologie si de chimie. 

 Realizarea unei mese rotunde cu tema: ―Profesorul in clasa digitala: tehnologii inovative aplicate 

in orele de chimie si biologie‖,  profesorii de biologie si de chimie. 

 Realizarea unei  activităţi in luna aprilie 2018, care a avut drept obiective: informarea elevilor și 

cadrelor didactice cu privire la riscurile identificate în instituție, reguli de prevenire a acestora și 

măsuri de comportare în momentul producerii unor situații de urgență, precum și înscrierea 

elevilor în programul de voluntariat „Salvator din pasiune‖, cu sprijinul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență „Basarab‖ al Jud. Dâmbovița, prof de biologie Stanciu Alina si Haiduc 

Daniela; 

 Organizarea concursul "Științe", editia a XII-a, profesorii de chimie si biologie fiind autori de 

subiecte, coordonatori ai elevilor,  corectori.   Concursul "Științe" este un concurs interdisciplinar 

la care participa elevi de gimnaziu si de liceu din zona Moreni.  

 Organizarea activităților dedicate Săptămânii  Stem Week, aprilie 2018, prof. Marinescu 

Alexandra, prof. Răcăşanu Rodica 

 În cadrul săptămânii „Zilele liceului‖ realizarea  sesiunii de comunicări „Laboratorul cunoașterii‖, 

prof. Marinescu Alexandra, prof. Boltres Monica, prof, Răcăşanu Rodica 

 participare la Simpozionul Internațional „Pași spre viitor în educație și formare‖, organizat de 

Școala Gimnazială „Coresi‖din Târgoviște, aprilie 2018;  publicarea  unui articol în revista 

simpozionului-prof. Morinescu Alexandra,  prof. Răcăşanu Rodica 

  participarea în data de 28 noiembrie la Conferința  ȘTIINȚELE EXACTE, DIRECȚII 

STRATEGICE, BUNE PRACTICI ȘI SOLUȚII PENTRU O ECONOMIE COMPETITIVĂ, 

eveniment înscris în calendarul de activități organizate sub egida proiectului „România Educată‖, 

prof. Marinescu Alexandra, prof. Răcăşanu Rodica, grup elevi clasa a VII-a: Pican Mario, Paise 

Alexandru, Manole Medeea, Pupezescu Cosmina. „Un număr de magie‖ s-a intitulat un moment 

de realizare a experimentelor  in cadrul    conferinţei elevii fiind  sub indrumarea prof. Răcăşanu 

Rodica si a lab. Georgescu Daniela 

 Ora de chimie la emisiunea „Jurnal pentru copii‖ de la DIGI 24, elevii clasei a VII-a,  prof. 

Răcăşanu Rodica si  lab. Georgescu Daniela 

 Publicarea pe site-ul comunităţii virtuale  www.ceae.ro  si https://recorder.ro a unor articole 

despre schimbarea metodei de lucru la clasă prin utilizarea metodelor inductive, prof Răcăşanu 

R., prof. Marinescu A. 

 Lectiile care necesită activităţi experimentale au fost foarte bine pregătite   si s-au desfasurat sub 

stricta supraveghere si indrumare a d-nei lab. Daniela Georgescu. 

 Membrii catedrei de chimie-biologie au răspuns tuturor solicitărilor conducerii liceului sau ISJ 

Dambovita. In acest an scolar d-le profesor Marinescu Alexandra, Racasanu Rodica  fost 

formatori in cadrul proiectului « Chimia Altfel » iniţiat de Centrul de Rvaluare si Analize 

Educaţionale. Valorizarea activităţii din cadrul proiectului Chimia Altfel prin participarea in 

grupul de lucru pentru realizarea unităţilor de învăţare pentru gimnaziu, septembrie 2017, Braşov.  

http://www.ceae.ro/
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 Profesorii sunt in permanenţă preocupati de frecventa la orele de chimie si biologie, precum si de 

ridicarea randamentului scolar, in acest scop incercand sa aplice in predarea-invatarea-evaluarea 

stiintelor metode cat mai noi, variate, experimente cat mai multe, pentru a  face cat mai 

atragatoare si mai usor de perceput doua discipline destul de dificile, cu continuturi foarte 

stufoase. De asemenea in predarea-invatarea-evaluarea celor doua stiinte sunt folosite mijloacele 

TIC, prin ppt-uri sau experimente virtuale, laboratoarele fiind dotate cu aparatura necesara. Pe tot 

parcursul semestrului elevii au sustinul referate, au realizat postere pe diferite teme, au realizat 

experimente interesante.  

Membrii acestei comisii au diferite functii si responsabilitati, au realizat o serie de activităţi: 

Prof. RĂCĂŞANU RODICA  

 Responsabil  comisia metodica chimie-biologie 

 Membru in Consiliul Consultativ al profesorilor de chimie din judetul Dambovita 

 Membru Corpul metodistilor ISJ D-ta 

 Membru Consiliul de Administratie al liceului 

 Membru in echipa de proiect ERASMUS +, Let‘s Play Greener, 2017-2019 

 Coordonator judeţean in cadrul proiectului EVRICA 2.0, Educație pentru viața de familie și 

responsabilizare individuală prin programe de cetățenie activă pentru tinerii din 

România", implementat de  Fundația Tineri pentru Tineri, proiect  co-finanţat printr-un grant din 

partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă.  

 Formator in cadrul proiectului EVRICA 2.0 initiat de Fundatia Tineri pentru Tineri in parteneriat 

cu MEN 

 Formator in cadrul proiectului Chimia Altfel initiat de CEAE 

 Organizarea unei intâlniri ci voluntarii TpT in cadrul Săptămânii  invăţării nonformale, noiembrie 

2017 

 Participare la Festivalul „Ştiinţescu‖ 2018, Ploieşti,  in calitate de profesor si formator Chimia 

Altfel realizând impreună cu elevii Bratu Patricia si Pican Marius un atelier de bune practici in 

studiul chimiei prin metode inductive, atelier intitulat "Fizica & Chimia Altfel". 

 Membru Comisia Centrală a Olimpiadei de Chimie, ce s-a desfășurat la Craiova,  aprilie 2018  

 Membru Comisia Centrală a Concursului Naţional  de Chimie Raluca Ripan, ce s-a desfășurat la 

Bucureşti,  mai 2018 

 Evaluator comisia de bacalaureat iunie 2017. 

 A absolvit  cursul „Manager de proiect‖ organizat de Asociația Centrul de Resurse Apollo;  

 organizarea unei excursii culturale la Bran-Brasov in cadrul săptămânii Şcoala Altfel  

Rezultate Olimpiade si concursuri scolare: 

-participarea la  faza judeţeană a olimpiadei de chimie a elevei Panait Alexandra, clasa a X-a A 

-menţiune la concursul interjudetean „Noi si chimia‖,  elevi clasa a VII-a: Bratu Patricia, Manole 

Medeea, Pican Mario. 

Prof. MARINESCU ALEXANDRA  
 Membru in Consiliul Consultativ al profesorilor de chimie din judetul Dambovita 

 Membru Consiliul de Administratie al liceului 

 Membru în Corpul Național de Experți în Managementul Educațional- 3839/11.07.2014 

 Coordonator  Comisia pentru Redactarea Revistei Liceului 

 Administrator site-ul scolii 

 Evaluator la Concursul Național ‖Noi și Chimia!‖ 

 Profesor insoţitor grup elevi calificaţi la faza națională a Olimpiadei de Chimie, ce s-a 

desfășurat la Craiova, aprilie 2018 

 Membru în Comisia Centrală a Concursului Național de Chimie „Petru Poni‖, ce s-a 

desfășurat la Constanţa, mai 2018.  

 Membru in Comisa de inventariere a bunurilor la nivelul unității de învățămân 

 A absolvit  cursul „Manager de proiect‖ organizat de Asociația Centrul de Resurse Apollo;  

 organizarea unei excursii la Univ. Politehnică din București cu ocazia Târgului Educațional 

POLIFEST 2018 
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 organizarea unei excursii culturale la Bran-Brasov in cadrul săptămânii Şcoala Altfel  

Rezultate Olimpiade si concursuri scolare:  

- locul I olimpiada de chimie faza județeană  obținut de elevul Bratu Bogdan din clasa a-XI-a A si 

participare la faza natională a Olimpiadei de chimie 

- locul 8 la Concursul Naţional de Chimie „C.D. Neniţescu‖, elev Bratu Bogdan,   clasa a XI –a A. 

 

Prof. BOLTRES MONICA 

  responsabil al Comisiei de Curriculum am elaborând  documentele necesare comisiei și 

colaborând cu responsabilii de catedră, cu cadrele didactice care au realizat cursuri opționale și cu 

toți diriginții pentru realizarea cererilor de cursuri opționale de către elevi și părinți. 

 Memdru Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, realizând activitățile programate și 

înregistrând datele pe platforma ARACIP 

  secretar de comisie simulare bacalaureat și profesor corector la simularea examenului de 

bacalaureat - martie 2018 

 secretar de comisie la probele de competențe digitale și lingvistice din cadrul examenului de 

Bacalaureat - februarie 2018 

 secretar de comisie la Evaluarea Națională la clasa a VI-a - mai 2018 

 Realizarea Planului Educațional Individual pentru eleva Anton Andreea Ștefania de la clasa a X-a 

D, plan avizat de CJRAE Dâmbovița 

 coordonaerea elevilor claselor 10 E, 10 F și 10 G în realizarea unor materiale didactice (planșe) 

pentru laboratorul de biologie 

 realizarea  expozițiilor de desene si postere „Prezentul Pământului = Poluare, Viitorul Pământului 

- Fără poluare‖ și „Orașul viitorului‖ la care au participat cu lucrări elevii claselor IX C, X D, XII 

D 

  participare în calitate de organizator, autor de subiecte asistent si evaluator la concursul "Științe" 

organizat de Colegiul Național Ion Luca Caragiale 

Prof. STANCIU ALINA 

 Organizator faza locală a Olimpiadei de Biologie la clasa a VII-a   

 profesor asistent la examenul de simulare a bacalaureatului 2018 

  profesor evaluator la EN la clasa a VI-a. 

  Membru  Comisia de Parteneriate  colaborând cu DSP DB pentru sustinerea unei activitati 

privind metodele de combatere a ITS cu clasele a XII-a din şcoală. 

 Organizator, propunător de subiecte, evaluator  Concursul jnterdisciplinar  ―Stiinte‖ organizat de 

Colegiul Național Ion Luca Caragiale 

 Înscrierea la examenul de obtinere a gradului didacti I şi susţinerea primei inspecţi curente. 

  Actualizarea portofoliului personal cu proiecte didactice noi, metodologii folositoare clasei, 

curriculum vitae.   

  Participarea la faza judeteana a olimpiadei de biologie a elevului Pican Mario,  clasa a VII-a. 

 

Laborant GEORGESCU DANIELA 

 membru în Comisia pentru Sănătate și Securitate în Muncă, am întocmit dosarul comisiei, cât și 

procesele verbale de la simulările de producere a unui incendiu sau cutremur, simulări organizate 

la solicitarea ISJ Dâmbovița și ISU Dâmbovița.  

 organizator, tehnoredactare  concursulinterdisciplinar  "Științe" organizat de Colegiul Național 

„Ion Luca Caragiale‖ 

  pregătirea lucrările de laborator pentru orele de ,,Chimia Altfel,, ( ore desfășurate la clasa a VII 

a ), precum și experimentele cu care elevii acestei clase au participat la diverse activități de 

promovare a acestui mod de predare. Orele noastre de ,,Chimia Altfel, au fost difuzate pe 

canalele de televiziune PRO TV și DIGI 24.  

 amenajarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie și anexele acestora la  începutul  anului 

școlar 2017-2018.  
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  întocmirea la  început de an școlar a  procesele verbale de instruire a elevilor privind normele de 

tehnică a securității muncii în laboratoare; 

  evidența strictă a inventarului laboratoarelor de fizică, chimie, biologie 

 verificarea permanentă a  stării de funcționare a aparaturii din dotare și asigurarea  utilizarii în 

bune condiții a acesteia. 

Raport întocmit de responsabil comisie, prof. Răcăşanu Rodica 

 

FIZICĂ 
Responsabil comisie – prof. Radu Nicolae 

Comisia metodică a fost formată în anul școlar 2017 – 2018 din profesorii titulari Chișulescu 

Gabriel, Cenușe Valentin, Radu Nicolae și Vasilescu Liviu (catedră rezervată pe motivul detașării în 

interesul învățământului la ISJ – ore suplinite de prof. Radu Nina). 

Orele de trunchi comun pentru clasele a XI-a și a XII-a de profil matematică- informatică au fost 

completate cu ore de CDȘ, la solicitarea beneficiarilor, conform procedurii de constituire a planului de 

încadrare (Opțional ca disciplină separată, Metode de rezolvare a problemelor de fizică) 

În anul școlar 2017 – 2018, s-a realizat o lectie demonstrativa la clasa a XI-a B, cu tema 

Determinarea valorii acceleratiei gravitaționale cu ajutorul pendulului gravitațional, susținută de prof. 

Radu Nicolae. 

De asemenea, membrii catedrei s-au implicat în activitățile de evaluare a lucrărilor la simularea 

examenului de bacalaureat și la Evaluarea Națională la clasa a VI-a. 

Pregătirea elevilor pentru performanță a avut drept rezultate două calificari la etapa nationala a 

olimpiadei de fizica (desf.la Breaza, jud. Prahova) – gimnaziu și liceu, unde elevii Savu Ionut (XI A) și 

Bratu Patricia (VII) ) au obținut mențiune si medalie de argint, respectiv medalie de bronz. Elevul Savu 

Ionut a participat și a obținut rezultate și la Olimpiada de Astronomie și astrofizică (medalie de bronz) 

desfășurată la Piatra Neamt și la concursul Vrânceanu-Procopiu – desfășurat la Bacău. 

 

ISTORIE - GEOGRAFIE 
Responsabil Comisie – prof. Crăcănel Doina 

 Comisia metodică, ―Istorie-geografie „ a desfăşurat activitatea pe baza unui program la care şi-au 

adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective: 

◾Proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de învăţare 

◾Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode activ-participative 

◾Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii 

◾Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă religioasă 

◾Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare 

◾Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu caracter 

compesator de natură ameliorativ-constructivă; 

◾Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

◾Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev- cadru 

didactic; 

◾Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre furnizoare 

de educaţie; 

◾Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea 

lor în teme. 

◾discutarea programelor scolare si a bibliografiei ; 

◾elaborarea testelor initiale 

◾selectarea manualelor ; 

◾asigurarea unui bogat material documentar; 

Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I au fost întocmite şi predate la timp. 

Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariilor curriculare, folosindu-se de materiale 

didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au 

fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii din cadrul comisiei. 
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S-au aplicat evaluari initiale , semnalandu-se greselile frecvente , s-au propus si urmarit masuri de 

ameliorare, s-au aplicat permanent  elevilor  evaluari formative si sumative , s-au organizat si desfasurat 

programe de recuperare a materiei, precum si un program de pregatire a elevi pentru 

recuperarea/consolidarea notiunilor, in vederea sustinerii   Olimpiadelor/ Bacalaureatului . 

S-a realizat in permanenta evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei scolare si a 

standardelor de performanta propuse, s-au realizat teste de evaluare diferentiate si fise de lucru 

individuale, in functie de nivelul real al elevilor, dandu-li-se fiecăruia sansa de a se implica in actul de 

predare-învaţare-evaluare. 

La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din 

comisie. Aceştia au participat la examenele de corigenţă.. In luna octombrie  2017 profesorii au participat 

la consfătuirile cadrelor didactice. S-au întocmit atât planul managerial, cat şi planificările calendaristice 

şi proiectele unităţilor de învăţare, au realizat proiecte didactice.  

Pe tot parcursul semestrului şcolar s-au realizat forme diverse de evaluare. În comisie au fost 

aplicate subiecte de teză. Elevii au fost evaluaţi şi prin produse specifice activităţii noastre: portofolii, 

studii de caz, referate. 

Cadrele didactice din cadrul comisiei au manifestat un interes constant pentru propria lor 

dezvoltare profesională, urmând cursuri de formare în specialitate şi participând la acţiunile metodice din 

şcoală şi din județ.   

Au fost sărbătorite şi comemorate toate evenimentele importante din istoria naţională:  Ziua 

Armatei; Ziua Naţională a României; 24 Ianuarie –Unirea Principatelor Române,9 Mai-Ziua Victoriei, 

Ziua Europei ,Ziua Independentei Romaniei,  ; Cu aceste ocazii au fost organizate expoziţii, concursuri cu 

temă, precum şi vizioanare de materiale, aceste activităţi fiind pregătite de profesori impreuna cu elevii. 

◾Puncte tari: 
– Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noile 

programe 

– Atingerea obiectivelor propuse în planul managerial 

– Cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse 

– dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc 

conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev; 

– eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea 

stilurilor de predare; 

– metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se 

adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii 

conţinutului specific; 

– climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice; 

– calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 

– performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi 

formative; promovabilitate foarte buna la examenul de Bacalaureat 

– realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea 

metodelor moderne de evaluare 

– colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei; 

– deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă; 

– activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate; 

◾Puncte slabe: 

– Lipsa unei motivaţii interioare a învăţării din partea elevilor; 

– Nesustinerea de lectii în AEL; 

Lipsa materialelor didactice; inexistenta cabinetelor scolare de istorie si geografie ;  

◾Oportunităţi 

– Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ existente in scoala ;  

– Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii;  

– Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesionala, poate promova 

si consolida coordonatele unei învăţări formative, durabile,punctate de performanţe. 
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– Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, 

valorificarea experienţei proprii a elevilor 

◾Ameninţări: 
– Numărul mare de elevi cu probleme de comportament; lipsa motivaţiei pentru o anumită 

disciplină sau faţă de învăţământ în general 

Profesorii din această arie curriculară au participat la toate acţiunile iniţiate de şcoală, atât la 

nivelul şcolii, cât şi al comunităţii locale. Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, toţi membrii comisiei 

metodice şi-au adus contribuţia la activităţile propuse în cadrul comisiei şi la nivelul şcolii.La olimpiada 

de istorie , etapa judeteană, au fost obținute urmatoarele rezultate:  

 Gaftonianu Stefan – XI E – premiul al III-lea  

Gerosanu Iuliana –XIIE- mentiune  

  

 

OM ȘI SOCIETATE 
Responsabil Comisie – prof. Dinu Gheorghe 

    Comisia metodică, ―Stiinte sociale si Religie‘‘şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program 

la care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective: 

◾Proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de învăţare 

◾Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode activ-participative 

◾Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii 

◾Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă religioasă 

◾Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare 

◾Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu caracter 

compesator de natură ameliorativ-constructivă; 

◾Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

◾Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev- cadru 

didactic; 

◾Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre furnizoare 

de educaţie; 

◾Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea 

lor în teme. 

◾discutarea programelor scolare si a bibliografiei ; 

◾elaborarea testelor initiale 

◾selectarea manualelor ; 

◾asigurarea unui bogat material documentar; 

Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I au fost întocmite şi predate la timp. 

Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariilor curriculare, folosindu-se de materiale 

didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au 

fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii din cadrul comisiei. 

S-au aplicat evaluari initiale , semnalandu-se greselile frecvente , s-au propus si urmarit masuri de 

ameliorare, s-au aplicat permanent  elevilor  evaluari formative si sumative , s-au organizat si desfasurat 

programe de recuperare a materiei, precum si un program de pregatire a elevi pentru 

recuperarea/consolidarea notiunilor, in vederea sustinerii   Olimpiadelor/ Bacalaureatului . 

S-a realizat in permanenta evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei scolare si a 

standardelor de performanta propuse, s-au realizat teste de evaluare diferentiate si fise de lucru 

individuale, in functie de nivelul real al elevilor, dandu-li-se fiecăruia sansa de a se implica in actul de 

predare-învaţare-evaluare. 

La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din 

comisie. Aceştia au participat la examenele de corigenţă.. In luna octombrie  2016 profesorii au participat 

la consfătuirile cadrelor didactice. S-au întocmit atât planul managerial, cat şi planificările calendaristice 

şi proiectele unităţilor de învăţare, au realizat proiecte didactice.  
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Pe tot parcursul semestrului şcolar s-au realizat forme diverse de evaluare. În comisie au fost 

aplicate subiecte de teză. Elevii au fost evaluaţi şi prin produse specifice activităţii noastre: portofolii, 

studii de caz, referate. 

Cadrele didactice din cadrul comisiei au manifestat un interes constant pentru propria lor 

dezvoltare profesională, urmând cursuri de formare în specialitate şi participând la acţiunile metodice din 

şcoală şi din județ.   

Au fost sărbătorite şi comemorate toate evenimentele importante din istoria naţională:  Ziua 

Armatei; Ziua Naţională a României; 24 Ianuarie –Unirea Principatelor Române, organizându-se cu 

această ocazie expoziţii, concursuri cu temă, precum şi vizioanare de materiale, aceste activităţi fiind 

pregătite de profesori impreuna cu elevii. 

 

 

◾Puncte tari: 
– Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noile 

programe 

– Atingerea obiectivelor propuse în planul managerial 

– Cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse 

– dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc 

conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev; 

– eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea 

stilurilor de predare; 

– metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se 

adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii 

conţinutului specific; 

– climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice; 

– calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 

– performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi 

formative; 

– realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea 

metodelor moderne de evaluare 

– colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei; 

– deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă; 

– activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate; 

◾Puncte slabe: 

– Lipsa unei motivaţii interioare a învăţării din partea elevilor; 

– Nesustinerea de lectii în AEL; 

Lipsa materialelor didactice; inexistenta cabinetelor scolare de Stiinte sociale si de Religie ;  

– Superficialitatea unor elevi în realizarea temelor ; 

◾Oportunităţi 

– Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ existente in scoala ;  

– Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii;  

– Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesionala, poate promova 

si consolida coordonatele unei învăţări formative, durabile,punctate de performanţe. 

– Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, 

valorificarea experienţei proprii a elevilor 

◾Ameninţări: 

– Numărul mare de elevi cu probleme de comportament 

– Lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general 

Profesorii din această arie curriculară au participat la toate acţiunile iniţiate de şcoală, atât la 

nivelul şcolii, cât şi al comunităţii locale. Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2017-2018, toţi 

membrii comisiei metodice şi-au adus contribuţia la activităţile propuse în cadrul comisiei şi la nivelul 

şcolii. 

  



 

 
  

58 

 

INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII 

 
În anul șc . 2017-2018, activitatea didactică, pentru Informatică si TIC, a fost asigurată de trei 

profesori titulari:  Stanciu Ion, Buturugă Daniela, Petrică Adriana și informaticianul școlii,  Marinescu 

Iustin. 

Orele s-au desfășurat conform  programelor și planificărilor  puse la dispoziție de către minister, 

în cele trei laboratoare de informatică. Orarul a fost astfel realizat  încât  toți cei patru profesori să poată 

avea acces la unul din cele trei laboratoare. 

Pe toate stațiile de lucru s-au instalat softurile necesare activității didactice(conform 

programelor).  

La începutul anului şcolar, în fiecare laborator , profesorii au realizat procese verbale cu elevii, 

care au luat cunoştinţă, sub semnătură de confirmare, de prevederile generale şi specifice ale normelor de 

igienă şi securitate a muncii, de regulile impuse pentru desfăşurarea activităţii în laborator şi de 

repartizarea lor la posturile de lucru, cu asumarea obligativităţii şi responsabilităţii individuale pentru 

respectarea acestora. La catedră se pastrează  un dosar cu procesele verbale respective. 

Au fost realizate ședințe de catedră cu prilejul: 

- încadrării pe noul an și  prezentării programelor în vigoare; 

- realizarea raportului catedrei privind  testările inițiale la TIC și INFO: clasele 

9-12; 

- întocmirii listelor cu teme în vederea examenului de atestat profesional 

(clasele12 A, 12 B); 

- organizarea examenelor de Atestat profesional și Competențe Digitale. 

 

Profesorii de informatică au participat la consfătuiri la nivel de județ : 

      * Liceul de Artă „Bălaşa Doamna‖ Târgoviște (sept 2017) 

      * Colegiul Național „Nicolae Titulescu‖ Pucioasa (nov 2017) 

      * Școala generală Iedera de Jos, unde în data de 21 nov 2017, Marinescu Iustin a susținut o 

lecție demonstrativă de consolidare și formare de priceperi și deprinderi cu tema „Operații cu foldere și 

fișiere‖ la clasa a V-a. Cu prilejul acestor consfătuiri, și d-na prof. Petrică Adriana a prezentat un referat 

cu tema „Proiectarea unității de învățare – fundament al calității procesului educativ‖.  Ambele activități 

au fost bine apreciate în cadrul dezbaterilor ce au urmat. 

       * Liceul Tehnologic „Constantin Brancoveanu‖ Târgoviște(apr 2018) 

 

     Testări inițiale: 

Testările inițiale la TIC și Informatică s-au desfășurat în saptămânile 2 si 3 ale anului școlar 2017-

2018.  

La disciplina TIC / clasele 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, au susținut testări 168 elevi, iar 3 elevi au 

absentat.  

Media generală: 6,04   

 La disciplina TIC / clasele  10B, 10C, 10D,  10F au susținut testări 109 elevi, iar 5 elevi au 

absentat.  

Media generală: 6,20  

La disciplina TIC / clasele  11D, 11F, 11G,  12D au susținut testări 93 elevi, iar 4 elevi au 

absentat.  

Media generală: 6,46  

La disciplina Informatică / clasa 11A, au susținut testări 28 elevi, și 2 elevi au absentat.  

Media generală : 6,16 

La disciplina TIC -Gimnaziu/ clasele  6A, 7A au susținut testări 58 elevi, iar 0 elevi au absentat.  

Media generală: 7,94 

Au fost realizate grafice cu datelor de mai sus, pe baza cărora  au fost identificate diverse  

aspecte  şi modalități de abordare a măsurilor impuse. În final a fost realizat un RAPORT  privind 

http://www.liceuldeartebalasadoamna.ro/
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rezultatele la testările inițiale la TIC și INFORMATICĂ, semnat de membrii catedrei, raport care se 

găseşte la dosarul catedrei. 

 

Laboratoare: 

  La începutul anului școlar am restaurat sistemele de operare pe toate stațiile, și am instalat 

programele necesare, inclusiv noul kit OJI 2017. Au fost stabilite responsabilități privind întreţinerea 

laboratoarelor iar profesorii au realizat procese verbale cu elevii, care au luat cunoştinţă de prevederile 

generale şi specifice ale normelor de igienă şi securitate a muncii, de regulile impuse pentru desfăşurarea 

activităţii în laborator şi de repartizarea lor la posturile de lucru, cu asumarea obligativităţii şi 

responsabilităţii individuale pentru respectarea acestora. 

În laboratorul Nr 1 a fost realizat un panou didactic de 3 x 1 m, pe care au fost amplasate 6 planșe 

format 0,5 x 1 m  cu capturi diverse din generatorul de orare școlare, diplome OJI / ONI, fotografii cu 

locații de concurs, etc. 

În cadrul proiectului ROSE au fost cuprinse activități de renovare și dotare a laboratoarelor. 

 

 Atestatul profesional la INFORMATICĂ 

               În data de 9 mai 2018, s-a desfăşurat examenul pentru obţinerea atestatului profesional 

la informatică, pentru absolvenţii claselor a XII-a profil matematică-informatică. 

Examenul s-a desfăşurat în conformitate cu Ordinul M.E.C.I. nr. 4843 / 27.8.2009 privind 

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale, a 

absolvenților claselor de matemetică –informatică și matematică – informatică - intensiv informatică. 

Metodologia a fost postată și pe site-ul de orare al școlii, astfel încât elevii au cunoscut din timp modul de 

desfășurare al examenului.  

Starea calculatoarelor a fost foarte bună şi au fost instalate softurile corespunzătoare pentru 

susţinerea probei practice. Toţi candidaţii prezenți la examen (36)   au fost declaraţi admişi. Media 

generala a fost: 9,61 

  

Competențe digitale – Proba D : 

  La toate clasele profesorii au prezentat Metodologia de organizare și desfășurare a examenului și 

au întocmit procese verbale păstrate la catedră într-un dosar cu numele Competențe digitale. 

Metodologia examenului de Competențe digitale-Proba D a fost postată și pe sit-ul de orare al 

școlii, de unde se mai pot descărca și alte documente utile elevilor, cum ar fi  subiecte date în anii trecuți 

și pachetele de lucru. 

În cadrul proiectului ROSE au fost planificate și realizate ședințe de pregătire pentru examenul 

de Competențe digitale. Profesorii angrenați în acest proiect sunt: Buturugă Daniela și Stanciu Ion. 

În perioada  16 - 22 feb 2018 s-au desfășurat probele de Competențe digitale. 

Situația statistică este următoarea: 

 număr candidați prezenți: 189 ( din 190 înscriși pentru proba D) 

 fără nivel de competență:  43 

 utilizator începător :           42 

 utilizator mediu:                 65 

 utilizator avansat:              31 

 utilizator experimentat:        8 

Concursuri 

1. Concursul Naţional  “Incepe să programezi cu Alice” 
În luna octombrie, elevii :Ștefănescu Iulian și Drăgan Octavian, clasa 10 C, au participat la 

Concursul Naţional  “Incepe să programezi cu Alice”, având ca temă de proiect ‖Joc interactiv de 

cărți‖ (îndr. – prof Stanciu Ion). Lucrarea a respectat întocmai cerințele de concurs, elevii primind 

diplome bine meritate.  

2. Hour of Code - mişcare globală ce a atins zeci de milioane de elevi şi studenţi din intreaga lume. 

Scopul campaniei este atragerea a zeci de milioane de persoane să încerce o Oră de Programare în 

perioada 4-8 decembrie, sărbătorind Săptămâna Educației în Tehnologia Computerelor. 

http://csedweek.org/
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Ajută la dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, la dezvoltarea logicii şi creativității. 

Evenimentul Hour of Code este organizat de Code.org, o organizație non-profit dedicată extinderii 

educației cu privire la tehnologia computerelor și programare. O coaliţie de parteneri fără precedent susțin 

împreună Hour of Code — inclusiv Microsoft, Apple, Amazon, Boys and Girls Clubs of America şi 

College Board. 

Acest eveniment stă la baza revoluției Educației IT din Romania. În săptamâna 4 – 8 dec 2017 au 

fost organizate mai multe evenimente Hour of Code. Elevii au fost încântați, totul a decurs bine, conform 

programărilor, și în final au fost emise diplome pentru: 

- instituția organizatoare: C. N. „Ion Luca Caragiale‖ Moreni; 

- profesorii organizatori: Stanciu S. Ion, Buturuga Daniela; 

- elevii participanți: clasele 9A, 10 A, 10 B, 10 C 

3.  Concursul Pluridisciplinar Prosoft / Piatra Neamţ – martie 2018 

               Elevul Savu Ioan Daniel(11 A) a făcut parte din echipa judeţului DB , pentru concursul  

Naţional de matematică şi informatică(Pro Soft) organizat la Piatra Neamţ, în luna martie 2018. 

        

       4. Olimpiada Judeţeană de Informatică (OJI 2018) 

              Am participat la OJI 2018 cu următorii elevi: Gheorghiţă Ştefan(7 A), Gheorghe 

Cosmin(10 A),  

              Runceanu Daria(10 A), Savu Ioan Daniel(11 A) şi Crăciun Valentin( 12 A). 

              Cele mai bune rezultate au fost obţinute de :  

              -Savu Ioan Daniel(11 A, prof Stanciu Ion) – premiul I, clasat pentru Olimpiada  

                           Naţională de Informatică - liceu(ONI 2018 – Constanța);  
              -Gheorghiţă Ştefan(7 A, prof. Marinescu Iustin si Stanciu Ion)  - premiul I, clasat pentru 

Olimpiada   

                           Naţională de Informatică –  gimnaziu (ONI 2018 – Târgu-Jiu);   
              -Crăciun Valentin( 12 A) - premiul II.   

 

 

5. Olimpiada Națională de Informatică (ONI/liceu 2018 Constanta, ONI/gimnaziu 2018 

Târgu-Jiu) 

Am avut clasați doi elevi dintre care doar  Gheorghiţă Ştefan(7 A) a putut participa. Savu Ioan 

Daniel(11 A) nu a putut participa deoarece a participat la Olimpiada Națională de Fizică care s-a 

desfășurat în acelașii timp. 

Lotul județului pentru ONI(gimnaziu) 2018, a fost deplasat la Târgu - Jiu de către prof 

Marinescu Iustin. 

      

Perfecționări 

  D-na prof. Petrică Adriana și d-l prof. Marinescu Iustin au participat la cursul „Ghid pentru 

profesorii de clasa a V-a‖ organizat de ISJ în perioada sept-oct 2017. 

 

Orare școlare 

 Având și calitate de membru în Comisia de scheme orare, prezint aici și câteva aspecte privind 

activitatea din cadrul acestei comisii. Pe parcursul anului școlar, am realizat 7 variante de orar pentru 

învăţământul de zi și una variantă orar pentru învăţământul cu frecvență redusă. Orarele au fost postate pe 

cele doua site-uri cunoscute, pe care le administrez permanent. Pentru realizarea variantelor de orar am 

folosit Generatorul de orare şcolare, un program propriu, ajuns astăzi la varianta ORAR2018.EXE(se 

poate vedea noua interfață pe www.l1moreni.home.r 

                            Responsabil catedră, prof.Stanciu Ion 

 

ARTE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 

Responsabil Comisie – prof. Ștefan Ileana 

Activitățile profesorului de educație plastică – titular Ștefan Ileana 

http://code.org/
http://code.org/about/partners
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 lecţie demonstrativă la disciplina Educatie plastică –,,Compoziția 

plastică‖ ,clasa a VII-a– prof. Ștefan Ileana 

 

 Expoziție cu desene realizate în creioane colorate ,,Mandalele o terapie de relaxare ‖. 

 Expoziție  de planșe cu tema „ Culorile toamnei‖. 

 Am realizat un parteneriat alături de  Colegiul Economic „Ion Ghica”, din Târgoviște. 

 Am participat  la concursul regional „ Necuvintele ‖ desfășurat la Colegiul Economic „Ion 

Ghica”, din Târgoviște. 

 

 

 În cadrul activitații ,,Crăciunul ne face mai buni” au fost realizate felicitari de Crăciun, planșe 

,decorațiuni hand -made ,acestea fiind ,o parte donate spitalelor orașului  Moreni și o parte 

vândute, de catre elevii care fac parte din echipa de voluntariat SNAC. Banii obținuți au fost 

donați unei familii nevoiașe din Iedera. 

 Am realizat împreună cu elevii școlii o expoziție de felicitări și mărțișoare în luna martie. 

 Am oferit, alături de elevii voluntari ai echipei SNAC, felicitări hand- made cu ocazia „zilei de 8 

Martie ‖, la spitalele din orașul Moreni. 

 Am realizat alături de elevii liceului ouă încondeiate și felicitări pascale. 

 Realizarea unei expoziții de colaje și desene în cretă colorată cu prilejul zilei de „1 iunie- ziua 

copilului‖. 

 

Privind activitatea instructiv-educativa si metodica desfasurata in cadrul COMISIEI 

METODICE EDUCATIE FIZICA si SPORT, de catre profesorii membrii acestei comisii in 

anul scolar 2017-2018: 

 profesor Daniel Prodan, 

 profesor Bogdan Mihai Croitoru, 

 

Pe parcursul anului scolar 2017-2018, elevii Liceului Teoretic‖I.L.Caragiale‖ au participat la 

urmatoarele concursuri sportive, dupa cum urmeaza: 

 

-     Atletism : Tetratlon/ echipe/Baieti/ gimnaziu (faza pe zona); 

- Sah     : F-B/gimnaziu/liceu (faza pe As.Sportiva); 

- Fotbal : Baieti/ liceu (faza pe As.Sportiva), Cupa de toamna/ Octombrie; 

- Tenis de masa : F-B/gimaziu-liceu (faza pe As.Sportiva); 

- Handbal : Faza pe zona/ meci contra Lic. Nr. 2 Moreni; 

- Cros : Targoviste- 20.04.2018 – Mocanu Sebastian - locul II, Georgescu 

Eduard - locul V, Simion Alina Gabriela – locul III, Petre Larisa Stefania – 

locul IV; 
Fotbal : - Baieti/ liceu (faza pe As.Sportiva), Cupa de toamna (octombrie), Cupa de vara( 

mai-iunie); 

               - Faza pe zona/ meci contra Lic. Nr. 2 Moreni; 

        - Fete/ liceu, faza pe zona, contra Liceului‖Ion Heliade Radulescu‖ Targoviste; 

- Am facut parte din echipa profesorilor de Educatie Fizica si Sport ( zona Moreni) 

la PROFI-SPORT / Târgoviște, unde am ocupat  locul III, concurand la mai 

multe ramuri sportive( fotbal, traseu aplicativ, handbal, inot, tras franghie, 

atletism, mini-maraton, tenis de masa, tenis de camp), competitie desfasurata in 

perioada aprilie-martie;  

- In cadrul activitatilor desfasurate cu ocazia saptamanii „Scoala altfel‖, am organizat si 

supravegheat competitii de mini-fotbal, baschet, tenis de masa si tenis de camp. 

  Am organizat in data de 27.01.2018, in incinta liceului, Faza zonala Olimpiada Nationala a 

Gimnaziilor / Faza centru metodic la sah si tenis de masa.  
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In luna mai 2018, profesorul Prodan Daniel a sustinut si promovat inspectia finala/ lucrarea de 

grad  pentru acordarea gradului didactic I, urmand ca profesorul Croitoru Bogdan Mihai sa 

sustina inspectia finala/ lucrare de grad in anul scolar 2018-2019. 

In incheiere consider ca activitatea C.M. , in anul scolar 2017-2018, a fost una buna in care 

fiecare membru (profesor) si-a facut remarcata priceperea si interesul in propagarea ed.fizice si 

sportului  in randul elevilor.  


