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1. Analiza instituţională a Liceului “Vasile Conta”  Târgu Neamţ 

 

 1.1. Obiective şi priorităţi asumate de Liceului “Vasile 

Conta”Târgu Neamţ prin planul managerial, în anul şcolar 2019 – 2020 
 

Obiectivele generale ale Liceului “Vasile Conta”Târgu Neamţ pentru anul şcolar 

2019-2020 au fost următoarele: 

 Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ, creşterea capacităţii 

instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea de proiecte.  

 Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie.  

 Dezvoltarea unui curriculum la decizia şcolii/în dezvoltare locală bazat pe 

formarea competenţelor.  

 Asigurarea securităţii elevilor în şcoală şi combaterea violenţei.  

 Colaborare eficientă cu instituţiile conexe (C.C.D.).  

 Fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 pe 

principii de eficienţă economică împreună cu partenerii sociali, pe baza 

analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, pe 

baza evaluării sistematice a cererii de pregătire profesională în raport cu 

dezvoltarea pieţei muncii, în conformitate cu prevederile PLAI si PRAI.  

 Dezvoltarea de parteneriate cu agenţii economici pentru îmbunătăţirea calităţii 

şi eficienţei formării profesionale şi o mai bună inserţie socială.  

 Derularea unor campanii de informare a publicului cu privire la programele 

guvernamentale, I.S.J. Neamţ.  

 Organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea concursurilor şcolare.  

 Formarea resurselor umane.  

 

1.2.  Analiza mediului intern şi extern care asigură calitatea în   

educaţie şi formare              
Misiunea şcolii: Liceul „Vasile Conta” Tîrgu-Neamţ este un furnizor de 

educaţie tehnologică în profilul Servicii, calificarea profesională Tehnician în activităţi 

economice, care se proiectează în comunitate ca o sursă de antreprenori de top, cu o 

personalitate integră. 

Misiunea şcolii, în perspectiva anilor  2018-2023, urmăreşte realizarea la un înalt 

nivel de calitate a educaţiei şi instruirii în domenii specifice educaţiei tehnologice, în 

contextul actual naţional şi european, răspunzând necesitãţii de dezvoltare personalã, 

cetãţenie activã şi coeziune socialã a individului, având ca set de valori: responsabilitate, 

demnitate, toleranţă, încredere, onestitate, inteligenţă socială, implicare personală şi lucru 

în echipă. 

Paralel cu activităţile desfăşurate cu elevii se derulează şi acţiunile realizate 

pentru perfecţionarea permanentă a colectivului profesoral, atragerea părinţilor şi a 

comunităţii spre şcoală, având în vedere noile provocări ale societăţii deschise, 

globalizate: concurenţă, autonomie administrativă şi piaţa muncii, prin adaptarea 

permanentă a ofertei educaţionale. 
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Analiza SWOT  
 

Puncte tari:  
 Competenţa personalului din Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamţ.  

 Colaborări eficiente cu instituţiile publice, cu partenerii sociali interni și 

externi.  

 Existenţa documentelor de proiectare care au stabilite priorităţile şi obiectivele 

specifice compartimentului.  

 Desfăşurarea de activităţi suplimentare cu elevii, în vederea obţinerii de 

performanţe deosebite şi de premii şi menţiuni la concursurile şi olimpiadele 

naţionale.  

 Desfăşurarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare.  

 Existenţa unui număr mare de elevi premianţi la concursurile organizate.  

 Existenţa unor cadre didactice care au derulat proiecte europene şi proiecte de 

finanţare nerambursabilă, ce pot constitui modele de bună practică.  

 Numărul în creştere al proiectelor derulate şi în curs de derulare.  

 Existenţa unui număr foarte mare de cadre didactice calificate, cu gradele 

didactice II şi I, cu masterat și doctorat.  

 Implicarea în derularea programelor de formare/dezvoltare profesională a 

managerilor şi a cadrelor didactice din sistem.  

 Existenţa în şcoală a  cât mai mulţi formatori naţionali, regionali şi locali, 

respectiv mentori şi metodişti.  

 Organizarea şi derularea de concursuri şi proiecte educaţionale pentru 

preşcolari şi elevi, realizarea schimburilor de experienţă cu parteneri din ţară 

şi străinătate.  

 Implementarea și derularea de proiecte cu finanțare europeană. 

 Menţinerea la un nivel ridicat a ponderii posturilor didactice ocupate de 

titulari.  

 Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiţii privind reabilitarea 

 Relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ, ce contribuie la dezvoltarea competenţelor de comunicare 

şi la creşterea calităţii actului educaţional.  

 Existența unor parteneriate educaționale cu licee din R. Moldova. 

 Derularea de proiecte educaţionale cu finanţare europeană –Erasmus + şi 

finanţatori privaţi. 

 

Puncte slabe:  
 Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii 

reformei şi a documentelor de strategie educaţională privind asigurarea 

calităţii în educaţie. 

 Insuficienta dezbatere în comisiile metodice a problemei managementului 

clasei de elevi în condiţiile învăţării centrate pe elev, a activităţilor 

individualizate sau organizate pe grupe, a exersării autoevaluării sau utilizării 

standardelor de evaluare şi a criteriilor unitare de notare.  
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 Utilizarea, din partea unor cadre didactice în procesul de predare-învăţare-

evaluare, a metodelor tradiţionale şi a activităţilor frontale în formarea lor.  

 Tendinţa unor cadre didactice de a folosi metode expozitive în defavoarea 

metodelor activ-participative.  

 Interes şi implicare scăzută a unor părinţi în cunoaşterea şi rezolvarea 

problemelor şcolii.  

 

Oportunităţi:  
 Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe 

 guvernamentale.  

 Implementarea strategiilor privind descentralizarea învăţământului, 

asigurarea calităţii.  

 Continuarea procesului de descentralizare financiară şi decizională. 

  Descongestionarea materiei şi elaborarea unor noi programe şi planuri-cadru 

(la disciplinele opţionale).  

 Colaborări eficiente cu instituţiile publice, agenţi economici, cu partenerii 

sociali, evidenţiate printr-un număr mare de parteneriate educaţionale locale, 

naţionale,  

 şi proiecte încheiate la nivelul unităţii şcolare  

 Existenţa PRAI la nivel regional, a PLAI la nivel judeţean.  

 Posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul 

învăţământului liceal tehnologic şi postliceal, în meserii cerute de piaţa muncii.  

  Deschiderea comunităţii locale pentru integrarea şcolii în comunitate.  

 Dezvoltarea şi încheierea de parteneriate menite să optimizeze colaborarea 

între 

 actorii comunităţii şi şcoală (Primăria, Consiliul Local, ONG-uri focalizate 

pe educaţie). 

 Extinderea parteneriatelor cu agenţii economici.  

  Consultarea permanentă a site-urilor: www.finanţare.ro, www.fseromania.ro, 

www.anpcdefp.ro, www.isjneamt.ro etc.  

  Realizarea obiectivelor din Foaia de parcurs: monitorizarea, prevenirea şi 

reducerea absenteismului; realizarea evaluării iniţiale şi a evaluărilor formative 

şi sumative; dezvoltarea lecturii.  

 

Ameninţări:  
 Rezistenţa la schimbare şi conservatorismul unor părinţi.  

 Deteriorarea mediului socio-economic şi familial.  

  Diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a 

copiilor, creşterea numărului părinţilor plecaţi la muncă în străinătate  

  Insuficienta conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul 

lor de principal partener educaţional al şcolii.  

  Bilanţ demografic negativ, cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a 

încadrării personalului didactic.  

  Motivarea/stimularea slabă a cadrelor didactice prin politicile salariale 

curente. 
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 Scăderea interesului absolvenţilor din învăţământul superior pentru 

practicarea profesiei de dascăl.  

  Derularea unui număr mic de proiecte.  

 

1.3. Beneficiile autoevaluării şi asigurării calităţii 
Unităţile şcolare au diferite tipuri de clienţi, fiecare cu cerinţe şi aşteptări diferite. 

Oferta de învăţământ trebuie să ia în considerare nevoi variate de calificare şi trebuie 

elaborată într-un asemenea mod încât să satisfacă cerinţele: 

 elevilor, care doresc posibilităţi de învăţare corespunzătoare aspiraţiilor lor 

profesionale şi personale. Este necesar ca aceste calificări să constituie un 

„paşaport” pentru angajare, certificând abilităţile şi competenţele elevului; 

 angajatorilor, care doresc calificări valide şi fidele, recunoscute prin 

acreditarea calităţii şi nivelului de competenţă al angajaţilor; 

 sectoarelor publice, care doresc ca oferta şcolară să poată susţine dezvoltarea 

economică şi să sprijine politicile guvernamentale.  

Asigurarea calităţii ofertei de învăţământ este menită să ofere certitudinea că 

respectivele competenţe sunt semnificative şi creează beneficii concrete pentru elevi, 

angajatori, autorităţi publice şi pentru unităţile de învăţământ. 

 

Beneficii pentru elevi: 

 standarde ridicate pentru învăţarea individuală; 

 capacitate crescută de ocupare a unui loc de muncă; 

 egalitatea şanselor; 

 mai bună informare despre posibilităţile de învăţare şi traseele de dezvoltare; 

 implicare activă în desfăşurarea programului de învăţare şi în procesul de 

îmbunătăţire a sa; 

 feed-back-ul constructiv furnizat de evaluări, care să demonstreze că punctele 

de vedere şi comentariile elevilor sunt apreciate şi respectate; 

 responsabilitatea şi sentimentul de proprietate asupra programului de învăţare, 

care să mărească implicarea şi realizările elevilor; 

 apreciere şi grad de satisfacţie mai mari manifestate de elevii implicaţi în 

programul de învăţare. 

 

Beneficii pentru angajatori: 

 număr mare de angajaţi cu competenţe de bază solide; 

 competenţe crescute la angajaţii cu abilităţi profesionale mai înalte; 

 aport la profitabilitatea organizaţiei; 

 o mai rapidă integrare a noilor angajaţi în forţa de muncă stabilită şi 

acomodare cu practicile de muncă; 

 încredere în soliditatea şi calitatea învăţământului şi a competenţelor 

achiziţionate. 

 

Beneficii pentru autorităţi publice: 

 abilităţi crescute de angajare; 

 standarde mai ridicate în oferta de învăţământ; 

 competenţe de bază mai bune; 
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 un nivel mai ridicat al abilităţilor pentru atragerea investiţiilor interne; 

 încredere în soliditatea şi calitatea învăţământului şi a competenţelor 

achiziţionate. 

 

Beneficii pentru unitatea de învăţământ: 

 informaţii despre buna practică; 

 comparaţii cu alte unităţi ÎPT; 

 încrederea în propria ofertă şi în capacitatea de a promova programele de 

învăţare în mod corespunzător; 

 maximizarea potenţialului de angajare al elevilor; 

 dovezi vizând oferta de calitate pentru organismele finanţatoare; 

 contribuţie la dezvoltarea regională şi a comunităţii locale; 

 legitimitate şi recunoaştere crescute. 

Calitatea în educaţie înseamnă suma caracteristicilor programului de studii şi 

furnizorului acestuia care asigură pentru fiecare educabil condiţiile pentru cea mai buna 

dezvoltare. Valorile calităţii care guvernează sistemul educaţional şi societatea sunt: 

democraţia, umanismul, echitatea, autonomia morală şi intelectuală, calitatea relaţiilor 

interpersonale, îmbogăţirea comunităţii, inserţia optimă socială şi profesională. 

Asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale, este  linia directoare a 

strategiei Liceului „Vasile Conta” Târgu Neamţ, sub semnul căreia s-au stabilit 

principiile de bază promovate pentru asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi 

structurile operaţionale ale asigurării calităţii. 

Pornind de la evidenţa că în educaţie calitatea este generată prin cumulul tuturor 

factorilor implicaţi, unitatea noastră şcolară a promovat următoarele principii de bază ale 

managementului calităţii: 

(1) Focalizarea către beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei, pentru 

satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor tuturor părţilor implicate (elevi, 

profesori, părinţi, comunitate); 

(2) Înţelegerea schimbărilor intervenite în mediul extern şi răspuns la aceste 

schimbări; atitudine pro-activă a conducerii în problemele calităţii; 

(3) Implicarea şi responsabilizarea personalului, asigurarea unui climat de 

încredere între membrii comunităţii şcolare a instituţiei, punerea în valoare 

a competenţelor, cunoştinţelor şi experienţei acestora; 

(4) Abordarea procesuală a tuturor activităţilor prin identificarea şi evaluarea 

datelor de intrare şi ieşire ale acestora; evaluarea riscurilor, a consecinţelor 

şi impactului activităţilor asupra beneficiarilor educaţiei; 

(5) Abordarea sistemică la nivelul conducerii liceului, identificarea 

posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale; 

(6) Îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei furnizate în şcoală, prin 

îmbunătăţirea continuă a calităţii tuturor proceselor care se desfăşoară în 

fiecare compartiment; 

(7) Argumentarea cu date a deciziilor conducerii prin: asigurarea unui sistem 

performant de colectare a datelor şi informaţiilor considerate relevante 

pentru obiectivele stabilite. 

 

1.4.  Obiectivele activităţii manageriale: 



 

 7 

Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamţ şi-a dezvoltat sistemul de asigurare a calităţii 

serviciilor educaţionale şi de formare profesională, cu respectarea normativelor 

aplicabile. Acest sistem are ca obiective: 

a) planificarea strategică a activităţii instituţiei, inclusiv în domeniul asigurării 

calităţii; 

b) asigurarea unei bune corelări a serviciilor educaţionale cu cerinţele 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi; 

c) dezvoltarea unei culturi a calităţii la nivelul fiecărui compartiment al unităţii 

de învăţământ şi revizuirea abordării actului educaţional din această 

perspectivă; 

d) Coordonarea prin compartimente a domeniilor funcţionale de intervenţie 

managerială (curriculum, resurse, relaţii comunitare, management). 

e) Descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei 

şcolilor. 

f) Dezvoltarea unui curriculum  la decizia şcolii bazat pe formarea 

competenţelor. 

g) Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie. 

h) Derularea unor campanii de informare a publicului cu privire la programele 

guvernamentale, MEN şi ISJ Neamţ. 

i) Asigurarea securităţii elevilor în şcoală  şi combaterea violenţei. 

j) definirea şi implementarea unui sistem de evaluare internă a calităţii 

proceselor didactice şi de evaluare externă; 

k) Dezvoltarea de parteneriate cu agenţii economici pentru îmbunătăţirea 

calităţii si eficienţei formării profesionale şi  o mai bună inserţie socială. 

l) creşterea responsabilităţii corpului profesoral faţă de asigurarea calităţii 

serviciilor educaţionale oferite. 

 

1.5.   Managementul Liceului „Vasile Conta” Târgu Neamţ 
Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamţ şi-a desfăşurat activitatea prin aparatul 

propriu şi cu sprijinul unităţilor conexe: Casa Corpului Didactic şi Centrul Judeţean de 

Asistenţă Psihopedagogică şi a Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ. 

Pentru o organizare eficientă a unităţii de învăţământ s-au realizat următoarele 

demersuri: 

 respectarea organigramei aprobată de către ISJ Neamţ; 

 elaborarea fişei postului, actualizându-se sarcinile specifice care revin 

angajaţilor în raport cu poziţia postului în organigramă şi atribuţiile repartizate 

prin planul managerial şi programele operaţionale de acţiune; 

 s-au validat Consiliul de administraţie şi comisiile de lucru ale liceului 

reanalizându-se componenţa acestora şi atribuţiile specifice ce revin 

membrilor acestora; 

 s-a propus şi aprobat tematica şedinţelor Consiliului de administraţie; 

 s-a stabilit programul de lucru şi de audienţe al instituţiei; 

 a fost reactualizat Regulamentul de Ordine Interioară al liceului. 

 Creşterea calităţii activităţilor specifice instituţiei a fost asigurată prin 

facilitarea accesului personalului didactic, profesorilor metodişti, a întregului personal 

care face parte din structura liceului la seminarii de formare şi dezvoltare profesională. 
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Acestea s-au organizat la nivelul instituţiei şi au avut drept scop: 

 cunoaşterea standardelor ocupaţionale specifice fiecărei funcţii; 

 informarea privind oportunităţile oferite şcolii prin proiecte europene şi alte 

linii de finanţare; 

 abilitarea privind dezvoltarea legăturilor parteneriale: şcoală – comunitate - 

autoritate locală. 

 

1.6.   Realizarea strategiei de dezvoltare instituţională   
La începutul anului  şcolar 2019-2020 a fost redactat Planul de acţiune al şcolii 

pentru aceeaşi perioadă, Planul operaţional pentru anul în curs, Planul managerial anual şi 

pentru semestrul I, Programul activităţilor educative şi extraşcolare, Calendarul 

activităţilor extraşcolare, în care ne-am propus o serie de obiective în scopul sporirii 

calităţii procesului de predare – învăţare – evaluare,  în unitatea noastră şcolară. Acestea, 

cuprind şi oferta noastră educaţională pentru o perioada mai mare de timp, având ca 

obiectiv principal menţinerea actului educativ la un nivel superior,  în aşa fel, încât,  să 

absorbim permanent elevi, pe care să-i  pregătim cu foarte multă responsabilitate. 

În această perioadă, în atenţia echipei manageriale şi a personalului Liceului 

„Vasile Conta” Târgu Neamţ s-au situat următoarele obiective cu caracter general: 

 promovarea politicii educaţionale, prin valorificarea rezultatelor obţinute până 

în prezent şi asigurarea stabilităţii necesare atingerii obiectivelor propuse în 

strategia M.E.N. 

 respectarea regulamentelor, metodologiilor şi a cadrului legislativ actual în 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor din unitatea şcolară.             

Ca furnizor de servicii de instruire şi educare, unitatea de învăţământ, prin 

personalul de conducere şi didactic, trebuie să fie responsabilă de asigurarea calităţii 

serviciilor educaţionale oferite, pe care să o garanteze beneficiarilor, iar pentru aceasta, 

trebuie să ţinem cont de următoarele provocări şi perspective: 

 promovarea excelenţei versus competenţe generale pentru toţi absolvenţii 

(competenţe cognitive, afectiv - atitudinale, sociale); 

 diminuarea ratei abandonului şcolar timpuriu; 

 promovarea egalităţii şi a diversităţii culturale; 

 elevul – între responsabilităţi şi drepturi; 

 cadrele didactice – actorii cheie ai schimbării; 

 managerul şcolar – de la funcţie la profesie; 

 implicarea comunităţii şi asumarea responsabilităţii în relaţia cu şcoala (când, 

unde şi până unde?); 

 pregătirea tinerilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (life long learning); 

 formarea cetăţeanului de tip european. 

 De asemenea, în atenţia instituţiei şcolare s-au situat şi următoarele aspecte 

concretizate pentru toate ciclurile de învăţământ şi pentru toate disciplinele având ca 

obiective modernizarea şi optimizarea calităţii învăţământului prin: 

 creşterea motivaţiei pentru activitatea de învăţare; 

 realizarea unei bune încadrări; 

 perfecţionarea profesională a cadrelor didactice şi schimbarea mentalităţii faţă 

de actul didactic; 

 eficientizarea relaţiei şcoală - familie-comunitate locală; 
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 asigurarea condiţiilor materiale necesare. 

 

1.7.  Obiective-cadru 
Principalele obiective cadru urmărite în perioada analizată: 

 stabilizarea şi dezvoltarea unei structuri organizaţionale favorabile reformei şi 

 schimbării la toate nivelele. 

 diversificarea ofertelor educaţionale la nivelul unităţii şcolare şi extinderea 

acestora prin înfiinţarea claselor liceale cu profil economic. 

  promovarea unei oferte educaţionale care să conducă spre nevoile 

comunitare, spre 

 identificarea şi soluţionarea acestora. 

 relaţionarea, din perspectiva unei eficienţe sporite, a şcolii cu comunitatea 

locală. 

 cuprinderea întregii populaţii şcolare într-o formă de învăţământ. 

 dezvoltarea instituţională prin acceptarea şi stimularea dialogului, a 

parteneriatului şi a lucrului în echipă. 

 raportarea, în permanenţă, la standardele naţionale de educaţie, la cerinţele 

societăţii şi la prevederile legale care reglementează procesul instructiv-educativ 

din şcoală. 

Pentru fiecare domeniu funcţional al învăţământului preuniversitar, prin planul 

managerial pentru întregul an şcolar 2019-2020, au fost elaborate şi s-au urmărit 

obiective specifice care derivă din obiectivele-cadru menţionate: 

 cunoaşterea complexă a componentelor vieţii şcolare; 

 cunoaşterea intercondiţionărilor dintre acestea; 

 funcţionalitatea procesului instructiv-educativ; 

 identificarea distorsiunilor şi a neîmplinirilor care s-au manifestat; 

 reglarea disfuncţiilor pe parcursul întregului an şcolar. 

Având ca instrumente de lucru Legea Învăţământului modificată, Statutul 

personalului didactic, Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului 

preuniversitar de stat, Regulamentul intern, diferite ordine MEN şi circulare, precum şi 

setul normativ al legislaţiei in vigoare, echipa managerială a  liceului a desfăşurat o 

activitate susţinută în următoarele direcţii: 

 Pregătirea încă din timpul verii, a spaţiilor de şcolarizare a elevilor; 

 Finalizarea situaţiilor şcolare a unor elevi prin examenele de corigenţe  

 Întocmirea corectă şi eliberarea actelor de studii; 

 Evidenţa şi arhivarea documentelor şcolare şi a actelor de studii; 

 Încadrarea cu personal didactic calificat şi corespunzător, conform 

metodologiilor în vigoare; 

 Organizarea colectivelor de elevi, în urma repartizării computerizate  

 Numirea profesorilor diriginţi; 

 Constituirea catedrelor de specialitate si redistribuirea orelor rămase libere 

prin plata cu ora; 

 Stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii  

 Procurarea documentelor necesare privind curriculum-ul naţional, programe 

şcolare precum şi cataloage, condici, registre matricole, foi matricole, etc.; 

 Procurarea manualelor comandate pentru clasa a  IX a; 
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 Întocmirea orarului şcolii; 

 Stabilirea claselor şi a programului, de dimineaţă şi după-masă; 

 Monitorizarea procesului de predare – învăţare - evaluare şi de educaţie prin 

convorbiri cu profesorii,verificarea documentelor şcolare, asistente la ore, etc. ; 

 Monitorizarea modului în care sunt completate documentele şcolare,îndeosebi 

cataloagele, matricolele, condicile de prezenţă şi a modului 

 în care sunt raportate rezultatele şi situaţiile elevilor pe clase  

 Întocmirea documentelor de înscriere la examenele de grad, întocmirea 

 şi desfăşurarea Programului de perfecţionare/ formare continuă in 

colaborare cu C.C.D. 

 Pregătirea si desfăşurarea în bune condiţii a deschiderii festive a 

 anului. 

 Reorganizarea colectivelor PSI în vederea prevenirii unor evenimente 

nedorite;                 

 Alcătuirea documentaţiei pentru autorizarea folosirii substanţelor chimice, 

conform legislaţiei în vigoare. 

 Adaptarea activităților educaționale începând cu luna martie 2020 la situația 

epidemiologică cauzată de virusul SARS-Cov 2. Elaborate proceduri pentru 

procesul instructiv-educativ în sistem online și de pregătire și acces în unitate 

pentru elevii claselor terminale VIII, XII în cele două săptîmâni din luna iunie 

2020. 

 

1.8.   Relaţia Liceului „Vasile Conta” cu administraţia locală, şi cu 

alte instituţii descentralizate  
Cooperarea activă între Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamţ şi celelalte instituţii 

de la nivel local, judeţean şi naţional s-a concretizat prin: 

 dezvoltarea de parteneriate cu Primăria oraşului Târgu Neamţ, Consiliul 

Local, ONG-uri etc.; 

 dezvoltarea de parteneriate cu Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, Colegiul 

Tehnic „Ion Creangă”, Clubul copiilor, cu Universitatea Bacău și Suceava, 

alte licee și scoli din județ și România dar și din R. Moldova și Polonia prin 

depunerea de proiecte comune; 

              ☻   colaborarea eficientă cu instituţii ale administraţiei publice locale, judeţene, 

cu organizaţii non-guvernamentale în implementarea proiectelor. 
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2.   Resurse umane:  
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11 329 

3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 11 3 3 4 4 14 52 

79 105 69 75 89 417 89 80 45 77 291 117 88 80 106 391 1417 

 

Remarcăm faptul că față de anul școlar trecut (2018-2029), numărul elevilor s-a 

menținut la același număr, 1417 față de 1416. Astfel, la învățământul preșcolar, a 

crescut numărul de copii, de la 310 la 329, la primar o scădere de la 424 la 417, la 

gimnaziu o scădere de la 301 la 291, iar la liceu o creștere de la 381 la 391, în condițiile 

diminuării planului de școlarizare cu o clasă la a IX-a.  

 

 

2.2 Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar  2019- 2020: -

Anexa 2 
 

2.3.a. Evaluare Naţională  2020      -   Anexa 3
 

 

2.4. b. Bacalaureat 2020      -               Anexa 3 

 

2.5.  Personal (cadre didactice, personal didactic auxiliar 

şi personal nedidactic) 
În anul şcolar 2019- 2020 activitatea compartimentului resurse umane al Liceului 

Economic „Vasile Conta” Târgu Neamţ s-a axat pe următoarele direcţii: 

 refacerea dispoziţiilor de numire pe post, în urma restructurării reţelei şcolare; 

 verificarea încadrării unităţii de învăţământ. 

În urma acţiunilor de mobilitate a personalului didactic, încheiate cu şedinţele 

publice de repartizare din septembrie, toate orele vacante au fost încadrate cu personal 

didactic începând cu data de 14 septembrie 2019. 
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2. 5. a.  Resurse umane, personal (cadre didactice, personal 

didactic auxiliar şi nedidactic) 

 
Număr de cadre didactice :  - 73 

    - din care:   - 21 educatoare 

     - 15 învăţători 

     - 37 profesori 

Personal didactic-auxiliar :              - 11 persoane 

Personal nedidactic:                - 27 persoane 

  

Personal didactic

Personal auxiliar

Personal

nedidactic

 
 

          Număr personal didactic calificat : Număr 

personal 

didactic  

necalificat 

Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definit.  

2 60 4 7 0 - 

2,74 82,19% 5,48% 9,59% 0 - 

 

            

În școală au fost 11 profesori metodiști (educație fizică-Popa Constantin, limba română-

Cojocariu Karina, Cristea Daniela, limba franceză-Stafie Elena, discipline tehnice-Pintilie 

Radu-Mihail, istorie-Bălan Emanuel, matematică-Ioan Cristina, biologie-Cojocaru 

Emilia, pedagogie-Bălțătescu Marinela, educație plastică-Țîrdea Dan, educație muzicală-

Hîngănescu Carmen). 

 

În școală avem și coordonatori de volume ale unor simpozioane regionale 

Anticomunism și represiune comunistă. 1945-1989. Simpozion regional (Cojocariu 

Karina-Ingrid, Roman Ioan-Romeo, Sandu Marius-Emanuel, Bălan Emanuel) iar Bălan 

Emanuel a publicat două lucrări de istorie locală. 
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3.   Dezvoltarea resurselor umane  
 

3.1. Obiectivele şi priorităţile activităţii de formare şi perfecţionare a 

cadrelor didactice în anul şcolar  2019-20120 

      În acord cu obiectivele naţionale şi europene privind formarea profesională continuă 

în societatea bazată pe cunoaştere, la nivelul Liceului “Vasile Conta” Târgu Neamţ s-au 

stabilit direcţiile de acţiune pentru anul şcolar 2019-2020, pentru toate nivelele de 

referinţă ale acestui domeniu:  

1. Stabilirea strategiei şi direcţiile de dezvoltare ale activităţii de formare continuă 

şi de perfecţionare a cadrelor didactice.  

2. Crearea premiselor pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic 

auxiliar prin programe realizate de inspectoratul şcolar şi de Casa Corpului 

Didactic în anul şcolar 2019 – 2020.  

3. Perfecţionarea cadrelor didactice prin activităţi metodico-ştiinţifice şi 

psihopedagogice organizate la nivelul unităţii şcolare, respectiv comisii metodice, 

catedre şi cercuri pedagogice.  

4. Monitorizarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice prin 

acumularea de credite profesionale transferabile în ultimii cinci ani.  

5. Monitorizarea perfecţionării cadrelor didactice prin definitivarea în învăţământ 

şi grade didactice.  

6. Monitorizarea activităţii de formare continuă prin sesiuni metodico-ştiinţifice 

de comunicări şi schimburi de experienţă pe probleme de specialitate şi 

psihopedagogice.  

Direcţiile strategice propuse au urmărit şi dimensiunea europeană a formării 

profesionale continue, prin angajarea personalului didactic din unitatea de învăţământ în 

programe de formare prin proiecte, care au ca priorităţi: informarea, consilierea, 

recunoaşterea competenţelor şi asigurarea calităţii în formare. Având în vedere direcţiile 

strategice, s-au stabilit ca obiective privind dezvoltarea resurselor umane în anul şcolar 

2019-2020 următoarele:  

 identificarea nevoii de formare continuă şi de dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice;  

 informarea cadrelor didactice asupra oportunităţilor de formare continuă pe 

plan local, regional sau naţional şi facilitarea accesului la programele de 

formare; 

 sprijinirea şi monitorizarea activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul 

unităţii de învăţământ, prin comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice;  

 informarea şi consilierea cadrelor didactice cu privire la înscrierea la 

definitivat şi grade didactice, precum şi la etapele parcurse pentru obţinerea 

acestora;  

 monitorizarea formării cadrelor didactice din şcoală prin proiecte iniţiate de 

unitatea noastră şcolară; 

 

4.  Formarea continuă şi perfecţionarea 
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 Activitatea de perfecţionare organizată la nivelul unităţii şcolare, s-a 

desfăşurat prin  participare la  consfătuiri, a cercurilor pedagogice şi comisii 

metodice; 

 B. Formarea continuă prin programe oferite de CCD sau de ISJ, în colaborare 

cu CCD; 

 C. Perfecţionarea prin definitivare în învăţământ şi grade didactice. 

 

 

4.1.  Direcţii strategice pentru anul şcolar 2019-2020 în ceea ce 

priveşte formarea continuă a cadrelor didactice  
Direcţiile strategice propuse pentru anul şcolar 2019-2020 se vor structura în jurul 

a trei poli: 

I.  dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice, care vizează 

ameliorarea competenţelor profesionale prin: 

 actualizarea competenţelor de bază, a cunoştinţelor didactice şi a celor din 

domeniul disciplinei predate; 

 însuşirea de noi competente în domeniul didacticii disciplinelor; 

 iniţiere în utilizarea de noi metode şi materiale didactice contemporane cu 

dinamica actuală a sistemului educaţiei; 

II.    ameliorarea calităţii procesului instructiv-educativ prin: 

 favorizarea interdisciplinarităţii şi dezvoltarea lucrului în echipă; 

 încurajarea inovaţiei; 

 formarea competenţelor în domeniul managementului clasei şi al rezolvării de 

probleme; 

 punerea în acţiune a unor priorităţi pedagogice; 

 dezvoltarea comportamentelor necesare managementului relaţiilor umane. 

III. relaţionarea cu factorii educativi ce pot contribui la dezvoltarea profesională a 

personalului didactic prin: 

 

4.2.  Activităţi de formare continuă  
A. Activitatea de perfecţionare organizată la nivel judeţean în cadrul 

consfătuirilor, a cercurilor pedagogice şi la nivelul unităţii de învăţământ în 

catedre/comisii metodice. 

1. Participarea la Cercurile pedagogice, pe discipline s-au realizat pe structura 

planificată şi publicată pe site-ul IŞJ Neamţ, în „Programul activităţilor de formare 

continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar prin cercuri pedagogice”. 

   

Puncte tari: 

 Facilitarea transferului de experienţă şi prin organizarea cercurilor pedagogice 

pe grupe mixte de şcoli, provenite atât din localităţile urbane, cât şi din mediul 

rural;  

 Organizarea cercurilor pedagogice în timpul săptămânii şi nu sâmbăta; 

 Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice, diseminarea 

informaţiilor şi a exemplelor de bune practici, au determinat într-o măsură mai 

mare introducerea calculatorului în proiectarea şi realizarea lecţiilor şi 

folosirea platformei AEL; 
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 Ridicarea standardului de calitate al activităţilor şi o prezenţă activă a cadrelor 

didactice prin implicarea inspectorilor de specialitate şi monitorizarea 

consecventă de către aceştia a tuturor activităţilor din cadrul cercurilor 

pedagogice; 

 Valorizarea experienţei didactice a profesorilor în lecţii demonstrative, 

referate şi dezbateri; 

 Realizarea unui veritabil schimb de experienţă, organizarea unor activităţi de 

atelier ce au facilitat schimbarea mentalităţii sau care au valorificat gândirea 

colectivă pentru elaborarea unor documente şcolare. 

 

4.3. Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice realizate prin activităţi 

metodico-ştiinţifice şi psiho- pedagogice în cadrul comisiilor şi colectivelor de 

catedră care constituie una din cele mai importante forme de perfecţionare continuă.  

În urma participării la activităţile de formare continuă prin comisii metodice şi 

colective de catedră, s-au constatat următoarele:  

 

Puncte tari:  

 Activitatea de perfecţionare în colective metodice este organizată conform 

R.O.F.U.I.P. În planul managerial sunt stabilite obiective clare, responsabilităţi 

şi termene de realizare care vizează perfecţionarea cadrelor didactice prin 

diferite forme; 

 Activitatea de planificare, proiectare, organizare, monitorizare şi evaluare a 

colectivelor metodice reflectată de documentele verificate, dovedeşte 

seriozitate şi responsabilitate; 

 În unitatea noastră şcolară avem un spaţiu special amenajat pentru cabinetul 

metodic, unde este asigurat accesul la informaţie prin mijloace moderne, 

calculatorul existent fiind conectat la Internet; 

 Informaţiile scrise care vizează perfecţionarea continuă şi periodică au fost 

prelucrate în consiliul profesoral, au fost afişate şi sunt ataşate la dosarul 

colectivelor metodice; 

 Se remarcă interesul cadrelor didactice pentru perfecţionare prin cursuri 

organizate de furnizorii de formare; 

 Tematica variată discutată în cadrul catedrelor şi a comisiilor metodice este în 

concordanţă cu probleme fundamentale ale reformei curriculare şi cu noile 

orientări metodologice privind procesul de predare-învăţare-evaluare; 

 Implicarea motivată a cadrelor didactice în activităţile de catedră şi/sau comisie 

metodică a favorizat calitatea activităţilor şi, în multe cazuri, a determinat 

dimensiunea interactivă;  

 

Puncte slabe: 

 Insuficienta dezbatere în comisiile metodice a problemei managementului 

clasei de elevi în condiţiile învăţării centrate pe elev, a activităţilor 

individualizate sau organizate pe grupe, a exersării autoevaluării sau utilizării 

standardelor de evaluare şi a criteriilor unitare de notare; 

 

4.4.  Formarea continuă prin programe naţionale, prin programe oferite de 
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CCD sau de ISJ, în colaborare cu CCD 

- Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor 

 didactice din învăţământul preuniversitar-pe discipline de învăţământ(Anexa 4) 

 

5.  DIMENSIUNEA CALITATIVĂ  A  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  ÎN 

LICEUL „VASILE CONTA” 

 

5.1.1.  Asistenţele la ore – obiective 
Din perspectiva managementului educaţional, asistenţa la ore reprezintă un 

ansamblu de acţiuni pedagogice de evaluare şi de îndrumare a cadrelor didactice, 

integrate activităţii de conducere, optimă şi strategică, a procesului de învăţământ precum 

şi de elaborare de politici educaţionale. 

Fiecare asistenţă a fost realizată pe baza unui grafic, cu obiective clar formulate şi 

cu precizarea metodelor activ-participative. Recomandările făcute şi măsurile care se 

impun pentru ameliorarea calităţii procesului educaţional în ansamblul său, pentru 

corectarea disfuncţiilor constatate au fost însoţite întotdeauna de termene de realizare şi 

de nominalizarea responsabilităţilor în acest sens. 

Valorificarea asistenţelor se realizează permanent, într-un continuu şi complex 

proces etapizat. 

În scopul evaluării asistenţelor, s-au elaborat criterii şi instrumente de evaluare, în 

conformitate cu metodologiile  utilizate.  

 

Obiectivele vizate în activitatea de control, îndrumare, consiliere: 
 Creşterea calităţii resursei umane prin profesionalizarea celei existente şi 

atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale.  

 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a 

reglementărilor legale şi a metodologiilor specifice. 

 Cunoaşterea conţinuturilor planurilor de învăţământ, a programelor şcolare, a 

metodelor şi procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea lor în 

elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte didactice, 

portofolii de evaluare etc.). 

 Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase. 

 Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie a tuturor elevilor din judeţ.  

 Adaptarea conţinuturilor învăţării la specificul elevilor (parcurgerea ritmică şi 

integrală a materiei pe semestrul I conform planificărilor, ritmicitatea notării 

elevilor, verificarea periodică a caietelor de teme).  

 Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor naţionale şi a concursurile 

şcolare. 

 Stabilirea strategiilor de dezvoltare instituţională a unităţilor de învăţământ 

particular. 

 Promovarea ideii de activitate  în echipă a cadrelor didactice în scopul 

utilizării experienţei pozitive la catedră, privind proiectarea unor activităţi de 

predare - învăţare –evaluare eficiente bazate pe specificul individual de 

învăţare (stil, ritm)  şi chiar implicarea elevilor în actul proiectiv, prin 

exprimarea opiniei personale;  

 Asigurarea calităţii procesului didactic. 
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 Consilierea cadrelor didactice şi facilitarea schimbului de informaţii  
 

5.1.2. Curriculum – continuitate şi calitate în programul de 

reformă curriculară 
Activitatea desfăşurată în anul şcolar 2019-2020 s-a realizat în conformitate cu 

cerinţele curriculum-ului naţional, s-a înscris în coordonatele proiectate de Strategia 

unităţii şcolare şi Planul Managerial al Comisiei Curriculum. 

În acest context, activitatea de îndrumare, control şi evaluare s-a realizat în 

concordanţă cu prevederile M.E.N. şi IŞJ graficul unic de control al liceului, privind 

asistenţele şi interasistenţele la ore. 

Conform planului managerial şi graficului de monitorizare şi control, în semestrul 

I s-au derulat următoarele activităţi: 

a. Consilii profesorale de analiză şi tematice. 

b. Asistenţe şi interasistenţe. 

c. Perfecţionarea cadrelor didactice, la nivelul unităţilor şcolare şi la nivel 

judeţean prin derularea proiectelor naţionale, ce au ca obiectiv calitatea 

învăţământului şi respectarea standardelor naţionale. 

d. Concursuri şi proiecte educaţionale. 

Direcţii principale :  

1. Realizarea unui număr de 60 de fişe de asistenţă, cu următoarele obiective:  

 Validarea situaţiei la învăţătură la sfârşitul anului 2018-2019. 

 Realizarea planului managerial pentru anul şcolar 2018-2019. 

 Analiza strategiilor privind implementarea curriculum-lui naţional şi local la 

nivel de unitate de învăţământ. 

 Formarea continuă, între proiect şi realizare. 

 Asigurarea calităţii educaţiei 

 Proiectarea şi organizarea activităţii pentru vacanţa 

  Activitatea extracurriculară. 

 Monitorizarea şi consilierea cadrelor didactice, privind aplicarea noului 

curriculum bazat pe formare de competenţe. 

 Monitorizarea activităţilor educative şi extraşcolare. 

Asistenţe şi interasistenţe au abordat tematici diverse cum ar fi:  

 Proiectarea şi organizarea demersului didactic. 

 Aplicarea învăţării centrate pe elev. 

 Predarea - învăţarea-evaluarea la învăţământul primar. 

 Lecţia, între proiect şi realizare. 

 Managementul resurselor umane. 

 Verificarea aspectelor legate de CDŞ şi CDL. 

 Evaluarea componentelor didactice în instruire, managementul clasei. 

 Asigurarea conţinutului ştiinţific şi educativ al activităţilor desfăşurate în 

unitatea de învăţământ. 

 Utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ în predare-învăţare. 

 Demersul didactic, modelul comunicativ – funcţional în lecţie, evaluarea şi 

autoevaluarea, utilizarea auxiliarelor. 

 Managementul conflictelor. 

 Evaluarea şi notarea ritmică. 
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 S-au realizat un număr de 30 de ore de asistenţă în specialitate, însoţite de 

consilierea cadrelor didactice pe probleme de planificare - proiectare-desfăşurarea a 

demersului didactic şi evaluarea activităţilor până la 10 martie 2020, nerealizarea fiind 

cauzată de suspendarea cursurilor din 11 martie 2020 ca urmare a epidemiei de SARS-

COV 2. 

 

Aspecte pozitive: 

 Pregătirea profesională bună a cadrelor didactice, implicarea majorităţii 

profesorilor  în realizarea unui învăţământ  de calitate, deschiderea spre nou a 

multora. 

 Preocuparea cadrelor pentru eficientizarea metodelor de lucru în condiţiile 

presiunii timpului (scăderea numărului de ore în condiţiile menţinerii aceluiaşi 

curriculum), însuşirea tehnicilor moderne de evaluare şi aplicarea lor în 

activitatea la catedră. 

 Aplicarea corectă a prevederilor din Curriculum-ul Naţional de către 

majoritatea profesorilor şi respectarea programelor şcolare valabile. 

 Participarea şi organizarea de conferinţe pe teme de specialitate. 

 Capacitatea de a maximiza eficienţa activităţii didactice prin reglarea optimă a 

raportului dintre metode expozitive şi cele axate pe dialog. 

 Lecţii în care profesorii realizează corelaţii interdisciplinare în aria curriculară 

dar şi transcurriculară. 

 Sporirea calităţii pregătirii elevilor, demonstrată prin rezultate bune la etapa 

locală şi  judeţeană a olimpiadelor şcolare. 

 Implicarea profesorilor în programe de formare pe didactica disciplinei şi în 

realizarea unui schimb de experienţă pozitivă şi bune practici în procesul de 

instruire,  prin cerc pedagogic. 

 Stimularea performanţei şcolare prin activităţi comune în cadrul 

comisiei/catedră în scopul pregătirii suplimentare şi complete a elevilor dotaţi, 

astfel încât  să obţină rezultate bune la concursuri şi olimpiade. 

 Planificări întocmite pe unităţi de învăţare şi detalieri de conţinut, cu 

respectarea Curriculum-ului Naţional, care dovedesc, în general, înţelegerea 

raportului dintre competenţe şi conţinuturi, respectiv criterii de evaluare şi de 

notare. 

 Portofolii funcţionale, organizate pe structura recomandată de inspectorul de 

specialitate. 

 Majoritatea profesorilor abordează diferenţiat activitatea la clasă ţinând cont de 

particularităţile de vârstă şi psiho- intelectuale ale elevilor. Se remarcă o bună 

pregătire de specialitate a profesorilor în ceea ce priveşte corectitudinea 

ştiinţifică a conţinuturilor predate, evaluări sumative periodice bine realizate 

care permit reglarea demersului didactic. 

 Pregătirea elevilor pentru examenele naţionale este o prioritate a profesorilor 

de matematică, limba română, contabilitate, limbile moderne, fizică, chimie,  

informatică. Se realizează ore suplimentare pentru acomodarea elevilor claselor 

a VIII-a, a XI-a si a XII a, cu subiecte similare celor de la examenele naţionale, 

precum şi recapitularea materiei învăţate în liceu în scopul pregătirii 

examenului de bacalaureat. Se organizează ore suplimentare atât pentru 
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remedierea şcolară a elevilor rămaşi în urmă la învăţătură, cât şi cu elevii 

capabili de performanţă, participanţi la concursurile şcolare. 

 

Aspecte negative: 

 Documentele manageriale ale comisiilor metodice nu cuprind analiza 

contextului social şi pedagogic specific în care se desfăşoară procesul de 

învăţământ.  

 Nu există diversitate în tematica opţionalelor sau a modul de realizare a 

programelor de opţional, şi, în multe situaţii, orele de opţional sunt prelungiri 

ale orelor de curs. 

 Lipsa creativităţii în activitatea de proiectare. 

 Încă există comoditate şi adversitate la unii profesori, faţă de elementele de 

noutate, atât cele legate de metodele de abordare a elevilor, cât şi a celor legate 

de schimbările din curriculum naţional. 

 Nu întotdeauna obiectivele de evaluat sunt în consens cu competenţele din 

programa şcolară.  

 Slaba valorificare a laturii practic-aplicative şi educative a disciplinelor, în 

formarea de aptitudini, abilităţi de lucru şi comportamente necesare pregătirii 

pentru viaţă. 

 

5.1.3. Direcţiile de acţiune pentru activitatea viitoare: 
 Sprijinirea şi încurajarea cadrelor didactice în abordarea interdisciplinară a 

unor teme prin opţionale de sine stătătoare, care să atragă elevii în procesul 

educativ axat pe competenţe. 

 Optimizarea instrumentelor de evaluare a progresului şcolar, a rezultatelor 

obţinute de elevi în ceea ce priveşte achiziţiile cognitive şi formarea de 

competenţe în plan aptitudinal. 

 Participarea tuturor cadrelor didactice la activităţile de perfecţionare specifice 

disciplinelor.  

 Operarea corectă cu conţinutul ştiinţific al lecţiei şi asigurarea condiţiilor de 

calitate şi eficienţă ale acesteia: structurarea logică, corelaţiile intra-inter şi 

trans-disciplinare, nivelul ştiinţific,  ş.a. 

 Evaluarea - se impune să fie realizată cu mare responsabilitate prin utilizarea 

diferenţiată şi corelată a tuturor instrumentelor specifice acestui demers 

didactic şi prin luarea în considerare a aspectelor psihopedagogice. 

 Întocmirea corectă şi completă a documentelor de planificare calendaristică şi 

proiectare secvenţială pe unităţi de învăţare, adaptarea acestora la 

particularităţile intelectuale şi de vârstă ale elevilor. 

 Profesorii vor urmări identificarea lacunelor în pregătirea elevilor şi cauzelor 

acestora,  insistând pe remedierile care se impun în vederea reglării procesului 

de predare-învăţare. 

 Obţinerea unor rezultate meritorii la evaluarea elevilor de clasa a VIII-a si a 

XII a. 

 Stabilirea unor măsuri concrete pentru responsabilizarea cadrelor didactice 

privind pregătirea zilnică pentru lecţie şi de perspectivă, pentru examenele 

naţionale. 
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 Pregătirea formaţiilor cultural - artistice, a cercurilor şi echipajelor şcolare, 

pentru etapele concursurilor locale, judeţene, interjudeţene şi naţionale. 

 Completarea, diversificarea şi îmbogăţirea bazei didactico  - materiale. 

 Realizarea de parteneriate educaţionale cu şcoli din alte localităţi şi alte 

judeţe, în vederea lărgirii orizontului de cunoaştere al elevilor. 

 Eficientizarea activităţii Asociaţiei părinţilor, prin implicarea acestora, pentru 

realizarea proiectelor propuse. 

 Integrarea copiilor cu nevoi speciale. 

 Includerea orelor de dirigenţie în programul de asistenţe al directorilor, 

program care să se desfăşoare  la toate structurile din subordine. 

 

 

 

5.1.4. Învăţământ preşcolar 
 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR 
 

 

Managementul ariei curriculare  

 

1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare   

  

        Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, comisia metodică a educatoarelor şi-a 

propus următoarele obiective: 

 • asigurarea calităţii actului educaţional întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale; 

 • parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-

participative; 

 • susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 • organizarea de activităţi extracurriculare; 

 • participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului 

la informaţia de      specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

 • perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

 • conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste; 

 • colaborarea şcoală-familie.             

           Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar s-a realizat prin 

dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare 

şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare.   

            Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode 

şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor 

calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei 

grupe  s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între 
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obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi 

evaluare precum şi standardele de competenţă conform nivelului de vârstă.   

   Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, 

conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.   

      S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, copiii au 

fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se 

ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.          

   Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare initiala, formativă şi sumativă.  

         În urma evaluărilor s-a constatat că preşcolarii  deţin cunoştinţele prevăzute de 

programa preşcolară şi dau dovadă de receptivitate. 

 

 ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE  
 

   În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea 

pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a 

atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe 

asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative precum 

şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.  

    Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: 

Ziua educatiei,Ziua Naţională a României, Serbarea Pomului de Iarna,fiecare 

unitate organizand activitati educative:”Cine e sanatos,cine e bolnav?” Ed. Sanitara, 

„Noi suntem romani”,”In asteptarea lui Mos Craciun””Hai sa dam mana cu mana”, 

 activitate PSI:”Cu focul nu-i de glumit”,”Sunt mediul mandru ca sunt roman”,”Bucuria 

Craciunului”,”Hai sa dam mana cu mana”,:Ed. Ecologica :”Protejam 

inconjurator”,Imi iubesc tara” 

          In data de 5 octombrie doamnele educatoare  au desfasurat activitatea 

extracurriculara:”Comoara din camara”,au sustinut  activitati de tip:”Gradinita de familie”, 

derulate in cadrul proiectului ’’IMPREUNA PENTRU COPII’’ . 

       S-au desfăşurat la şedinţele comisiei metodice prezentarea unor referate în scopul 

formării şi autoformării membrilor comisiei: În noiembrie toate educatoarele au participat 

la cercul pedagogic .In fiecare luna toate educatoarele au tinut o lectie demonstrariva in 

cadrul comisiei metodice.  Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri 

de lucru, relaţia educatoare-educatoare, relaţia educatoare-învăţător, educatoare-echipa 

managerială, comunicarea din cadrul catedrei).     

      Relaţiile cadru didactic- preşcolar:   

   -relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi 

înţelegere,afectivitate 

   -preşcolarii  sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de 

activitate.    

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi şi disciplină s-a menţinut o 

relaţie permanentă între părinţi şi educatoare.   În cadrul comisiei metodice a educatoarelor 

din şcoală colaborarea a fost eficientă, împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică. 

   Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor 

curriculare. S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de 

copii la resursele de joc şi învăţare. Fiecare educatoare a utilizat la grupă mijloacele 

electronice de învăţământ,toate cadrele didactice si-au creat grupuri de lucru cu parintii si 

copiii,pe care le-au utilizat apoi in timpul activitatilor online. 



 

 22 

La nivel de gradinita cadrele didactice au avut grup de lucru in sistem virtual,prin 

care au continuat sedintele si intalnirile online saptamanale la nivelul comisiei metodice. 

  Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare, caiete speciale  pe domenii de activitate.  

Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru de evaluare. Membrii comisiei întrunesc 

standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.  

 

Eficacitatea educaţională  

 

1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( disc. opţionale, proiectare şi promovare)  

   În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că 

materia planificată a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee 

activ-participative cu rezultate deosebite. Preşcolarii au fost încântaţi de activitatile online 

si intalnirile de grup propuse in timpul suspendarii cursurilor. 

 2. Sistemul de evaluare a. Strategii/criterii de evaluare utilizate  

   Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai 

autentică asupra a tot ceea ce au asimilat preşcolarii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. 

  Criteriile evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de 

an şcolar. Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea copiilor 

în legătură cu progresul realizat. 

 

Managementul calităţii  

 

Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare 

a cadrelor didactice, întâlniri de lucru) 

    Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie 

eficientă, este necesar ca preşcolarii, educatoarele şi părinţii să aibă foarte bine 

conştientizată misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe 

instruire-formare şi curriculum. Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în promovarea şi 

practicarea unei educaţii centrate pe copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul 

interacţiunii cu mediul natural şi social.  

   Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii 

activităţilor didactice.   

 -s-a pus un accent mai mare pe integrarea stategiilor de învăţare în grupă, s-a creat un 

climat favorabil învăţării;  

  -s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul preşcolarilor în 

sensul construirii de relaţii bune în grădiniţă;  

  -părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de 

învăţământ;  

  -s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, 

sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt;  

 

2. Optimizarea strategiilor de evaluare  

  -s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru preşcolari;  

  -s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor; S-a constatat că educatoarele 

stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţi predate, că folosesc strategii didactice 

moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale grupelor, demersul didactic 

fiind bine concretizat. 
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ACCESIBILITATEA/UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR, MIJLOACELOR DE 

INVATAMANT SI AUXILIARELOR CURRICULARE  

 

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de 

copii la resursele de joc şi învăţare. Fiecare educatoare a utilizat la grupă mijloacele 

electronice de învăţământ. 

  Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare, caiete speciale  pe domenii de activitate. 

 Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru de evaluare.  

      

                                                                                                               

       PUNCTE TARI: 

ale in conformitate cu 

cerintele noului curriculum prescolar,tinand cont si de particularitatile de varsta ale 

prescolarilor   ,dar si de indrumarile primite de la responsabilul comosiei metodice; ,dar si 

responsabilul cercului pedagogic;        

didactice au manifestat interesul de a folosi in activitatea didactica metodele 

active participative,centrate pe elev;  

-au realizat si folosit diferite materiale  didactice care au venit atat in sprijinul 

prescolarilor cat si a cadrelor;  

a interes pentru pregatirea activitatilor folosind calculatorul in redactarea 

fiselor si in vizionarea unor PPT;  

 

 

        PUNCTE  SLABE:  

moderne de comunicare{laptop,tableta},educatoarele lucrand cu 

telefoane sau calculatoare proprii 

    Unele cadre didactice mai au lacune in abordarea integrata a continuturilor datorita 

schimbarlor frecvente aparute 

lica costuri pe care cadrele didactice nu si le 

permit;  

gradinite;  

 

ice in activitati de perfectionare;  

 

 

AMENINTARI:    

- sociala si familiala previzionata de criza.  

 

      OPORTUNITATI: 

 tinua a cadrelor didactice prin inscrierea la gradele didactice 

:definitive si gradul II; 

  

  

    Dezvoltarea personalitatii copiilor prin sustinerea unor lectii demonstrative la grupa, 

serbari, vizite, etc; 

  

metodice si la cercurile pedagogice,etc;  
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 derulate de CCD,ISJ sau alti furnizori;  

 

 

    PLAN DE MASURI DE IMBUNATATIRE A PROBLEMELOR IDENTIFICATE:  

 

 

metodicilor predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii;participarea 

educatoarelor la cursuri de perfectionare in specialitate ,la activitatile din cadrul 

intalnirilor comisiei metodice, cercuri pedagogice; 

 i 

mediu stimulativ,cald,primitor,care sa permita desfasurarea unor activitati interesante si 

dezvoltarea personalitatii copiilor prescolari. 

 

părinţi, extinderea parteneriatelor şcolare;  

  

 

Ed. Agapie Luminița, 

Responsabilul comisiei metodice a educatoarelor 

 

 

5.1.5. Învăţământ primar 
 

COMISIA METODICǍ A ÎNVǍŢǍTORILOR 

CLASELOR PREGĂTITOARE și a I-a 

 

În anul şcolar 2019-2020, structura Comisiei metodice a învăţătorilor a reunit  trei 

clase Pregătitoare şi trei clase I, 6 cadre didactice titulare.Toate cadrele s-au dovedit a fi 

prin modul în care au gândit şi au prestat actul didactic, înzestrate cu harul metodic şi 

profesionalismul dascălului ce urmăreşte eficienţa şi pragmatismul cunoştinţelor predate 

elevilor. 

 Fiecare  cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale 

cât şi colective) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, 

respectându-şi responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. 

1. CURRICULUM 
      Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor 

prevăzut pentru acest an de minister. 

      In acest sens s-a întocmit Planul managerial pentru organizarea  activităţii  ciclului 

primar. 

      Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si 

transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare . De asemenea , s-a ţinut cont de 

noile reglementări elaborate de MEC, precum şi de recomandările primite din partea 

inspectorilor de specialitate. 

    Ca punct de plecare s-au organizat evaluările iniţiale, rezultatele fiind cuprinse în 

centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie. 

          Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcţie de durata semestrelor, 

au fost stabilite conform programei şcolare, respectând întocmai programa. Stabilirea 
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obiectivelor operaţionale şi a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă  cu 

programa şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, 

participative si tratarea diferenţiată. 

Fiecare cadru didactic a întocmit planificarea calendaristică cât şi cea pe unităţi de 

învăţare pentru Curriculum la decizia şcolii în conformitate cu programa şcolară propusă. 

 

2. COMUNICARE 

               Prin cunoaşterea diferenţiată a elevilor, modul în care aceştia sunt implicaţi în 

activităţi, învăţătorii au  reuşit să cunoască specificul fiecărui elev şi particularităţile de 

vârstă ale acestora. Astfel întotdeauna au selectat modalităţi de comunicare adecvate atât 

diverselor situaţii cât şi personalităţii fiecărui elev. 

          Pe parcursul activităţilor instructiv-educative s-a adoptat o atitudine 

echilibrată, calmă, liniştită păstrând o relaţie de colaborare şi cooperare cu elevii 

favorizând astfel existenţa unui climat deschis şi în acelaşi timp responsabil fapt prin care 

elevii au căpătat încredere în propria persoană.  

          În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau 

lărgit, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile 

grupului de învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi 

prezentarea unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii. 

     De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai 

largă şi temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. 

Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi 

transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.  

 

      3.    RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ  

               Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a   menţinut 

o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative  s-

a concretizat prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii 

săptămânale cu părinţii care au solicitat.  

 

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

               Evidenţiez consecvenţa învăţătorilor  în abordarea centrată pe elev în obţinerea 

de performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de 

evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor iniţiale,finale şi sumative, confirmându-se o 

calitate sporită a actului didactic, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, 

competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

              S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne începând cu  

evaluarea iniţială care s-a desfăşurat conform cerinţelor actuale existând în acest sens 

mapa cu evaluările iniţiale ale elevilor ,calificativele prezentate individual părinţilor sub 

semnătură precum şi măsurile ameliorative propuse. 

            Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi, 

ritmic, rezultatele fiind consemnate de fiecare dată în catalogul clasei şi în carnetele 

elevilor. 

        În cadrul fiecarei discipline ,obiectivele specifice  au fost stabilite de cadre în 

conformitate cu programa şcolară în vigoare şi  cu nivelul de dezvoltare intelectuală al 

elevilor. Criteriile de evaluare au fost stabilite concis şi anunţate pe înţelesul lor împreună 

cu obiectivele urmărite prin tipul de evaluare aplicat.  
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        Elevii au fost anunţaţi din timp de procedeul prin care vor fi evaluaţi şi de metodele 

folosite (evaluare scrisă, orală, prin proiect, prin evaluarea portofoliului personal, 

autoevaluare etc.), astfel ca acest lucru să nu constituie o surpriză sau un factor de stres 

pentru ei.  

Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale 

de evaluare ( probe orale, probe scrise, probe practice), cât şi prin metode alternative de 

evaluare ( observarea sistematică a comportamentului elevului-prin fişa de observaţie 

curentă, portofolii, autoevaluarea). De asemenea s-au utilizat cele trei tipuri de evaluare: 

iniţială/predictivă - la începutul şcolii, pentru a vedea ce ştiu elevii la intrarea în şcoală, 

evaluarea formativă-pentru a descoperi unde  întâmpină dificultăţi în învăţare elevii şi 

pentru a-i ajuta să le depăşească; evaluarea sumativă -la final de unitate de învăţare, 

semestru, an şcolar – pentru a observa cât anume s-a însuşit din materie. 

    După aplicarea unei evaluări formative, s-au dat elevilor cu rezultate slabe-fişe de 

ameliorare, iar celor care au obţinut rezultate foarte bune s-au dat fişe de dezvoltare, astfel 

încât aprecierea rezultatelor să conducă  la ameliorarea sau la dezvoltarea performanţelor 

şcolare. 

 

 

    5.    MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

            Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de 

provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea 

intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la 

formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice. 

          În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au folosit tehnici de implicare individuală 

sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea 

efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de 

cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de 

respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a 

iniţiativei. 

6.   ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 

     În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea pedagogică s-a 

centrat în egală măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a 

atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe 

asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative 

precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

  Anul acesta,  in semestrul I a fost susţinut Cercul pedagogic,cu tema ,,Exemple de 

bune practici”de catre d-nele invăţatoare , Roman  Manuela  şi Lariu Rusu  Movilâ 

Gheorghiţa. 

   În acest an, cadrele didactice şi elevii ciclului primar au desfăşurat activităţi 

extracurriculare  cum ar fi: 

 ,,Ziua Mondială a Educaţiei” – 05.10.2019 

 ,,Petrecere de Halloween” – 30.10.2019 

 1 Decembrie - ,,România-i ţara mea!”- 30.11.2019 

 Serbare de Craciun - ,,Uite, vine Mos Craciun!” – 20.12.2018 

 ,,Sa-l descoperim pe Eminescu!” – 15.01.2020- biblioteca liceului 

 ,,Eminescu-Poet Naţional” – 15. 01. 20120 

 24 Ianuarie - ,,Sunt mândru că sunt român” - 23.01.2020 -biblioteca liceului 
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 24 Ianuarie – Mica Unire – 22. 01.2019 cls. pregătitoare şi  I  

          Pe toată perioada anului şcolar 2018-2019 s-au desfăşurat o serie de proiecte  în 

colaborare cu d-na bibliotecar Necula Ramona , Liceul,,Vasile  Conta” Tg.Neamţ. 

         Proiect de parteneriat  educaţional,,Ziua Mondială a Educaţiei” 

   Proiect de parteneriat  educational ,,Lumea cartilor-Lumea mea” 

         Proiect de parteneriat  educaţional ,,1 Decembrie-Ziua Naţională a României” 

         Proiect de parteneriat  educaţional ,,Eminescu-Luceafărul poeziei româneşti” 

         Proiect de parteneriat  educaţional,,Sunt mândru că sunt român” 

         Proiect de parteneriat  educaţional  Editura Edu si Asociaţia Educrates 
        Majoritatea cadrelor din învăţământul primar de la Liceul,,Vasile Conta” Tg.Neamţ 

au incheiat parteneriate cu Clubul Copiilor ,Tg.Neamţ,totodată desfaşurându-se activitaţi 

diverse prin colaborarea cu d-nele profesor :Secheşan Gabriela, Grosu  Gica şi Gitlan 

Maria. 

 ,,Norme de igiena pentru copii”  

 ,,Parteneriatul educaţional şcoală –comunitate” 

 Educaţie pentru Sănătate  

 Dezobstruarea căilor respiratorii la pacientul conştient si inconştient, primul ajutor 

in cazul acestora. 

Casele Pregătitoare şi I au participat la concursurile locale,judeţene 

,interjudeţene,naţionale şi internaţionale susţinute  in cadrul Liceului,,Vasile Conta” cât si 

in alte locaţii. 

-,,Amintiri din copilărie” 

-,,Fii inteligent  la  matematică” 

-Comunicare.Ortografie 

-Poveşti călătoare 

-Concurs Interdisciplinar Discovery 

-Festival internaţional ,,Copilăria un poem” 

7. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

            Cadrele didactice sunt preocupate şi în acest  an de formarea profesională, de 

folosirea unei metodologii activ-participative. Se documentează  asupra noutăţilor, cele 

mai interesante fiind puse în practică.. 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 

- planificări corect întocmite; 

- obiectivele propuse au fost realizate; 

- activităţi  de remediere a lacunelor; 

- implicarea părinţilor în activităţi extraşcolare; 

- multe cadre didactice înscrise la diferite cursuri de perfecţionare; 

- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare; 

- parteneriate realizate cu alte şcoli din zonă sau din ţară; 

- realizarea de materiale didactice variate; 

- aplicarea unor metode atractive de învăţare, pentru a atrage elevii la şcoală; 

 

Puncte slabe: 

 slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei 

faţă de şcoală, anturajul şi preocupările copiilor ; 

 lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative 

extracurriculare si extraşcolare; 
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-lipsa manualelor şcolare; 

-lipsa unui psiholog în şcoală; 

-elevi care nu sunt preocupaţi de învăţare, nu-si  pregătesc  lecţiile; 

-lipsa unui profesor de sprijin la clasă pentru elevii cu cerinte speciale pentru a asigura 

  la clasă programe de sprijin individualizate. 

Oportunităţi:   

-numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună; 

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi, 

proiecte MEC. 

-creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite; 

- parteneriatele cu comunitatea locală; 

 -posibila participare a părinţilor la activităţile de întreţinere a şcolii; 

 -disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii 

(Poliţie, Biserică, Primărie, instituţii culturale); 

 - crearea de parteneriate cu şcoli din ţară şi UE; 

Ameninţări 
- creşterea violenţei în rândul elevilor; 

- instabilitate la nivel social, economic; 

- lipsa  manualelor şcolare  ; 

- resurse materiale şi financiare insuficiente; 

- lipsa unor investitori în zonă; 

- neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de 

muncă. 

 

                                                          Prof. înv. primar Afloarei Cristina 

                                                                      Responsabil  Comisie  Metodică, 

       

 

 

 
                                                                                                            

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR  CLASELOR A II-A,  A 

III-A SI A IV- A 

 

 
 

 

CURRICULUM 

Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi 

transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile 

reglementări elaborate de MEC, precum şi de recomandările primite din partea 

inspectorilor de specialitate. 

Ca punct de plecare s-au organizat evaluările iniţiale, rezultatele fiind cuprinse in 

centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie. 
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Până în momentul de faţă fiecare învăţător a parcurs materia la fiecare disciplină 

de învăţământ, conform  planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. 

Astfel activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice, iar la sfârşitul unităţilor de 

învăţare cu sistematizare, recapitulare, evaluare. Rezultatele elevilor se regăsesc în 

portofoliile personale, fiind prezentate părinţilor periodic.  

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învăţării, s-au derulat 

programe de pregătire suplimentară cu elevii, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul 

copiilor. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, 

analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de 

învăţare şi adaptare. 

În perioada martie-iunie 2020, din cauza situației pandemice prin care a trecut țara 

noastră, învățământul s-a transferat în mediul digital. Fiecare clasă și-a derulat activitățile 

pe platforma școlii (google classroom). Întreg demersul educațional a fost adaptat 

progresiv de către cadrele didactice nevoilor și posibilităților de acțiune ale elevilor. Elevii 

și/ sau părinții au fost sprijiniți în accesarea materialelor propuse de către învățători și de 

către informaticianul școlii.  

În semestrul I și II al acestui an şcolar s-au desfăşurat următoarele activităţi 

centrate pe calitatea actului educaţional: 

SEPTEMBRIE - Activitate organizatorică, Documente școlare, Responsabilități 

OCTOMBRIE - Analiza rezultatelor globale ale testelor inițiale, problemele tipice și 

stabilirea planului de acțiune pentru ameliorarea rezultatelor 

NOIEMBRIE – Cerc Pedagogic – Şcoala Agapia 

DECEMBRIE – Analiza rezultatelor evaluărilor finale semestriale, interpretarea datelor, 

centralizare, formularea concluziilor 

IANUARIE – Marcarea aniversării Luceafărului Poeziei Românești 

FEBRUARIE – Organizarea de evenimente dedicate lui Ion Creangă, participarea la 

concursuri educaționale (Amintiri din copilărie) 

IUNIE – participarea indirectă la concursuri (Europa sunt eu, Europa ești tu) 

 

ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 

În cadrul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a 

centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin -

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin 

raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

S-au organizat : 

-Programe artistice-serbări şcolare (Crăciun, momente dedicate Marii Uniri, 15 ianuarie - 

,,Eminescu – legenda sufletului românesc”, 1 Decembrie); 

-Participarea la concursul Amintiri din copilărie, Europa sunt eu, Europa ești tu 

-Realizarea Proiectului educaţional ,,1 Decembrie – Ziua Naţională a României”; 

-Participarea la Proiectul Educaţional ,,24 Ianuarie – Ziua Unirii”, ,,5 Octombrie – Ziua 

Educaţiei”. 

 

FORMAREA PROFESIONALĂ/ PERFECŢIONAREA 

Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, 

în urma autoevaluării obiective, dar şi subiective . 

Concret,  membrii comisiei şi-au întocmit portofoliul la nivelul standardelor, 

urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 
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Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu 

aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

            Participarea la cercul pedagogic, simpozioane, mese rotunde, conceperea şi 

desfăşurarea unor parteneriate educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare 

continuă. 

 Participarea la cursul CRED – o educație deschisă pentru toți, dar și la alte cursuri 

organizate de Casa Corpului Didactic sau de parteneri privați au răspuns nevoilor de 

formare a cadrelor didactice în contextul noii organizări școlare.  

 

EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

Evidenţiez consecvenţa învățătorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de 

performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi 

remarcate în rezultatele testărilor initiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a 

actului didactic, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi 

comportamentele elevilor, astfel, majoritatea elevilor ciclului primar a fost promovată 

la finalul anului şcolar 2019-2020. 

 

RELAŢIA ȘCOALĂ-FAMILIE 
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a  menţinut o  

relaţie permanentă  între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative  s-a 

concretizat prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, la care 

participarea a fost de 90% , consultaţii săptămânale cu părinţii, lecții demonstrative, 

proiecte educaționale. Consider ca optimă relaţia învăţător-părinţi, cei din urmă 

implicându-se real în viaţa clasei, oferind ajutor ori de câte ori era nevoie. 

Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la 

nivelul colectivului nicio abatere notabilă de la normele de disciplină şi comportament. 

Astfel, frecvenţa elevilor la școală a fost foarte bună. Chestionarele aplicate părinţilor şi 

completate cu responsabilitate de către aceştia au reliefat faptul că se implică în 

problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale colectivului de elevi .  

 

        PUNCTE TARI 

Realizarea activităţilor propuse prin planul managerial; 

Organizarea activităţilor pe o tematica stabilită de cadrele didactice în funcţie de 

necesităţile de formare ale acestora; 

Realizarea unor exemple de bună practică; 

Prezenţa foarte bună la activităţile comisiei metodice; 

Implicarea tuturor cadrelor didactice în activităţile desfăşurate; 

Realizarea unui util schimb de experienţă între cadrele didactice, 

O bună colaborare şcoală-familie; 

Promovabilitate crescută în rândul elevilor; 

Sprijin tehnic și consiliere avizată în lucrul pe platforma online; 

Receptivitatea crescută a elevilor de a lucre online. 

 

          PUNCTE SLABE 

Unele cadre didactice manifestă încă rezerve cu privire la utilizarea metodelor moderne de 

predare-învăţare. 

Slaba preocupare a unor cadre didactice în alegerea de  teme diferenţiate parţial sau total 

conform nevoilor şi aptitudinilor specifice ale elevilor. 
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Tehnologia limitată a unor elevi, ceea ce a îngreunat accesul acestora la educație. 

Dificultatea de realizare a unor evaluări obiective a elevilor în perioada online. 

Consumul ridicat de resurse în corectarea temelor elevilor (memorie telefon, timp 

prelungit, vizibilitate redusă a imaginilor).  

 

            MĂSURI: 
Îmbunătăţirea  calităţii actului didactic; 

Formare profesională actualizată, în acord cu noile nevoi; 

 Susţinerea accesului la perfecţionare a personalului didactic; 

Menţinerea parteneriatelor  existente şi încheierea unor noi colaborări. 

 

  Perioada martie-iunie a afectat profund actul educațional, oferindu-ne noi 

perspective. Chiar dacă acest proces a fost unul cu multiple provocări și piedici, progresul 

realizat de către cadrele didactice în această etapă este unul notabil. Competențele mult 

îmbunătățite ale acestora vor constitui un important punct de plecare în evoluția și 

îmbunătățirea constantă a învățământului românesc.  

 

 

prof. înv.primar, Mosor Elena 

                                                          Responsabil comisie metodică  

 

 

                                                       

5.1.6. Comisia Limbă şi comunicare 
 

 

În anul școlar 2019-2020, la Liceul „Vasile Conta” a activat  comisia Limbă și 

literatură română, constituită din profesorii de limba și literatura română. Activităţile 

acestei comisii s-au desfăsurat în baza Planului managerial al Comisiei metodice a ariei 

curriculare Limbă si comunicare şi au fost centrată pe următoarele obiective: ameliorarea 

calităţii procesului de predare-învăţare, formarea continuă, autoperfecţionarea, elaborarea 

şi derularea unor proiecte naţionale/ regionale/ locale, a parteneriatelor educaţionale, în 

vederea realizării unui management al calităţii totale, a îmbunătăţirii ofertei educaţionale, 

a parcursurilor de instruire şi a demersurilor didactice în domeniul disciplinei.  

Obiectivele amintite au fost strucurate în funcție de cele trei coordonate definitorii ale 

activității didactice:  

 realizarea curriculumului 

 resursele umane 

 dezvoltarea instituţională şi relaţiile cu comunitatea.  

Componenta curriculară a vizat ameliorarea calității procesului de predare/ învățare 

prin proiectarea curriculară, realizarea curriculum-ului, asigurarea calităţii procesului 

instrucţional centrat pe elev şi orientat spre formarea competenţelor cognitive, acţionale, 

funcţionale, pragmatice, modernizarea strategiilor educaţionale, a metodelor de instruire şi 

a resurselor didactice, reducerea absenteismului, evaluarea elevilor cu scop de orientare şi 

optimizare a învăţării, standarde evaluative pentru asigurarea calităţii în educaţie, 

identificarea și pregătirea elevilor capabili de performanță și îmbunătăţirea competenţelor 

de lectură.  
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 Activități curriculare și extracurriculare 

1.   În anul scolar 2018-2019, întreaga activitate a profesorilor de limba română a fost 

focalizată pe aplicarea cerinţelor curriculumului şcolar specific învăţământului gimnazial 

și liceal prin raportare directă la particularităţile colectivelor de elevi. La începutul anului 

şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din catedră. La 

inceputul lunii septembrie 2018 profesorii au participat la consfătuirile cadrelor didactice 

pentru judeţul Neamţ. Ulterior au fost studiate cu atenţie programele de examen privind 

disciplina Limba şi literatura romană, pentru învăţământul  gimnazial și cel liceal şi s-a 

insistat mai ales asupra elementelor de noutate. Au avut loc discuţii, dezbateri, schimburi 

de opinii în legătură cu planificarea unităţilor de învăţare şi a lecţiilor în mod flexibil şi 

personalizat, în concordanţă cu principiile didacticii moderne. 

     În cadrul primei şedinţe a comisiei au fost verificate şi înregistrate toate 

planificările calendaristice și anuale ale membrilor comisiei metodice. De asemenea, s-au 

aprobat graficul activităţilor pentru anul şcolar, precum şi graficul detaliat al activităţilor 

pentru cele două semestre. S-au întocmit documente precum planul managerial, proiectele 

unităţilor de învăţare și proiecte didactice.  

  

2.  Pentru cunoaşterea nivelului de pregătire a elevilor din clasele a V-a - a XII-a, s-au 

administrat teste iniţiale ale căror rezultate au fost analizate în cadrul comisiei. În vederea 

eliminării treptate a greşelilor constatate întâlnite la elevi, au fost realizate scheme grafice 

referitoare la probleme ortogafice şi morfologice, teste de progres şi mai multe modele de 

subiecte de lucrare scrisă semestrială. 

        Pe baza rezultatelor dobândite de elevi la testele de evaluare iniţială s-au stabilit 

unele măsuri ce au avut ca scop îmbunătăţirea demersului didactic prin raportare la elev şi 

crearea unui program de învăţare adecvat. Profesorii de limba şi literatura română au pus 

la dispoziţie un program de recuperare elevilor cu deficienţe în receptarea noţiunilor de 

bază.  

Pregătirea pentru examenele naționale a constituit o prioritate pentru toţi profesorii 

care au continuat pregătirea suplimentară, conform orarului stabilit, cu elevii claselor a 

VIII-a și a XII-a. ( prof. Daniela Cristea,  prof. Fărmuş Ioan, prof. Filip Oana, prof. Stoica 

Oana-Alexandra). 

Incă de la sfărșitul lunii august, s-a asigurat procurarea manualelor şcolare pentru 

clasele de gimnaziu şi liceu. Elevii au dovedit un real interes faţă de disciplina limba şi 

literatura română şi au conştientizat importanţa disciplinei în cadrul examenului de 

Evaluare Națională și a examenului de Bacalaureat. 

3.  Conform procedurilor de implementare a programei scolare, cadrele didactice au 

elaborat sistematic programe de învăţare conform necesităţilor şi capacităţilor fiecărei 

vârste şcolare, cu prioritate asupra învăţării centrate pe elev.  

Toate activităţile de învăţare au fost proiectate şi structurate pe conţinuturi de 

invăţare care să promoveze şi să încurajeze învăţarea individuală centrată pe elev, precum 

şi învăţarea în cadrul unui grup sau învăţare în diferite contexte. Pe parcursul acestui an 

școlar toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, 

conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare, îmbinând metodele 

tradiţionale cu celemoderne, activ-participative.  

Dezvoltarea competențelor de lectură a constituit o altă prioritate. În acest sens, s-

au continuat proiectele cercurilor de lectură începute în anii trecuți. Incepand cu luna 

octombrie, elevii de gimnaziu și liceu au fost familiarizaţi cu activitatea bibliotecii, 

insistându-se pe deprinderile de a valorifica sursele de informaţie şi pe studiul individual 
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în bibliotecă. In plus, ei au fost invitaţi să devină colaboratori ai Clubului Naţional de 

Lectură, proiect naţional iniţiat de editura Arthur.  

4. Încă din primul semestru au fost programate activităţi pentru atingerea unui nivel înalt 

de performanţă în pregătirea elevilor care participă la concursuri şi olimpiade şcolare.  

5. Perfecționarea și autoperfecționarea au fost și în acest semestru obiective esențiale 

pentru membrii catedrei de limba și literatura română, care au participat la cercurile 

pedagogice și la activitățile metodice organizate în cadrul catedrei. Din cadrul activităților 

metodice desfășurate la nivelul catedrei, amintim activitățile realizate în cadrul proiectului 

Cartea, comoară pentru suflet, proiect coordonat de toţi profesorii, în parteneriat cu 

doamna bibliotecară Ramona Necula. De asemenea, au avut loc microcomunicări destinate 

perfecţionării curente, devenite apoi puncte de plecare în cadrul unor dezbateri. Au fost 

efectuate ore de interasistenţă şi întotdeauna s-au evidenţiat progresele fiecărui profesor şi 

s-a încercat eliminarea discontinuităţilor. 

       În luna  noiembrie 2019 membrii comisiei au participat in mod activ la activităţile 

cercului pedagogic, au coordonat numeroase  elevii in in concursuri judeţene, regionale și 

naţionale, au redactat împreună cu elevii materiale publicate in revista școlii, „Contează!”.  

 

Activități extrașcolare 
Membrii comisiei din Aria curriculară  „Limbă și comunicare” au propus  o serie  de 

activități extracurriculare: 

 Ziua Educației, Ziua Națională a României, Ziua Mondială a Limbii Materne, Ziua 

Europei, Ziua Internațională a Copilului, Ziua tricolorului; 

 Excursii educative. Vizionare de spectacole de teatru susţinute de trupe naţionale; 

 Proiectele locale : „Eminesciana”, „De Dragobete sărbătorim românește”, „Cartea, 

comoară pentru suflet”; 

Rezultatele obținute de elevi la olimpiadele și concursurilor școlare 

An școlar 2019-2020 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Clasa Olimpiada/Concursu Etapa/faza Premiul obținut Profesor coordonator 

1. COZMA GEORGE-DANIEL a VI-a Lingvistică Judeţeană       II Cristea Daniela 

2. SÂNGEAP LIVIU-DIMITRIE a IX-a Lectura ca abilitate de viaţă Judeţeană Menţiune Cristea Daniela 

 

Puncte tari 

- susţinerea de consultaţii suplimentare, atât cu elevii capabili de performanţă, cât si cu cei 

cu dificultăţi de invăţare. De asemenea, orele de pregătire suplimentară derulate in afara 

programului școlar au avut în vedere obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la 

examenele naționale. 

- implicarea activă a elevilor în activităţile educative desfășurate în școală și în afara 

școlii; stabilirea de parteneriate educaționale cu alte școli din judeţ si din ţară; 

- participarea profesorilor, în calitate de evaluatori, la olimpiadele şi concursurile şcolare 

de la nivel local și judeţean, interjudețean și național; 

- interesul acordat aplicării metodelor şi strategiilor didactice care vizează stimularea 

creativităţii, centrarea demersului instructiv-educativ pe elev și învăţarea interactiv-

creativă, aspecte care s-au reflectat și în rezultatele obținute de elevii noștri la examenele 

naționale. 

- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; realizarea 

unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor 

moderne de evaluare; 
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- interesul pentru formarea continuă (cursuri de perfecţionare); 

- existenţa cabinetului de limba și literatura română şi a bibliotecii în care se desfăşoară 

lecţii atractive; 

- aplicarea principiului interdisciplinarităţii; 

- participarea elevilor şi a cadrelor didactice la evenimente importante din viaţa localitãţii; 

promovarea activitãţilor şi a rezultatelor elevilor in presa localã; 

 

Puncte slabe 

- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; neimplicarea elevilor în actul lecturii, 

pierderea gustului pentru lectură în favoarea folosirii permanente a mediului 

virtual; 

- imposibilitatea de a susţine lecţii AEL; 

- implicarea unui numar mic de elevi din învăţamântul liceal la olimpiada de limbă 

şi comunicare sau  alte concursuri înscrise în CAE. 

 

Direcții de viitor 

- implicarea membrilor comisiei în proiectele educaționale propuse de școală sau de 

alte instituții; 

- promovarea profilului pedagogic; 

- participarea la olimpiadele școlare și cu elevi de liceu;  

- colaborarea cu membrii celorlalte comisii metodice; colaborarea cu instituţii 

culturale din zonă și din ţară. 

 

Ameninţări 

- volumul mare de activităţi de pregătire, evaluare, înregistrare şi prelucrare a 

rezultatelor la simulări naționale și județene (corectarea lucrărilor, întocmirea 

rapoartelor şi a planurilor remediale); 

- diminuarea interesului/capacitãţii familiei de a se implica în activitatea de învățare. 

 

 

Responsabil comisie, 

Prof. Oana Filip 

 

 

5.1.7. Comisia Limbi străine 
 

 

Comisia metodică „Limbi moderne” a desfăşurat diverse activităţi conform Planului 

managerial al Comisiei metodice „Limbi moderne” pentru anul şcolar 2019-2020. 

Activităţile din cadrul Comisiei metodice au fost corelate cu misiunea şi politica educativă 

a liceului nostru, de a furniza un program de învăţare eficientă, care să asigure evoluţii 

individuale şi de grup bazate pe calitate şi durabilitate. 

Comisia metodică „Limbi moderne” a desfăşurat activităţi instructiv-educative, având 

drept scop obţinerea de rezultate deosebite în procesul de predare-învăţare-evaluare, la 

examenul de Bacalaureat Naţional 2020 - Evaluarea competenţelor lingvistice de 

comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională (limba engleză și limba franceză), la 

olimpiadele şi concursurile şcolare de limba engleză și limba franceză. 
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În anul şcolar 2019-2020, membrii Comisiei metodice “Limbi moderne” au urmărit 

obiectivele: 

-dezvoltarea capacitătii de exprimare orală şi scrisă; 

-dezvoltarea unor reprezentări culturale; 

-cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze și a civilizaţiei spaţiului cultural anglo-

saxon;  

-cultivarea interesului pentru studiul limbii franceze și a civilizaţiei spaţiului francofon; 

-exprimarea de idei/opinii/puncte de vedere/sentimente în limba engleză şi limba franceză 

- argumente pro şi contra; 

-asigurarea progresului şcolar; 

-atingerea standardelor de performanţă de către elevi (antrenarea elevilor în vederea 

participării la olimpiade şi concursuri şcolare). 

 

I. Activităţi pedagogice şi de proiectare didactică, metodice şi de formare continuă: 

Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de colectiv, dar 

şi în funcţie de standardele de referinţă s-a concretizat în întocmirea macroproiectării şi a 

proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare, conform procedurilor de implementare a 

programei şcolare. Activitatea Comisiei metodice a avut la bază planificarea riguroasă a 

materiei la fiecare clasă prin valorificarea programei de specialitate. Planificările anuale, 

semestriale şi pe unităţi de învăţare au fost întocmite cu responsabilitate, la timp şi în 

concordanţă cu programele şcolare specifice fiecărui an de studiu, ţinându-se cont de 

capacitatea şi stilurile de învăţare, de nivelul fiecărui elev şi de etapa de dezvoltare 

specifică fiecărei vârste şcolare. S-a realizat o selectare judicioasă a manualelor şcolare şi 

a auxiliarelor şcolare în funcţie de criteriile stabilite de membrii Comisiei metodice: 

concordanţa între prevederile programei şcolare şi conţinutul manualelor, continuitate, 

modernitate, eficienţă. 

În procesul de predare, profesorii au îmbinat metodele tradiţionale cu cele 

moderne, activ-participative şi au folosit tehnologia modernă (tabla interactivă Smart, 

calculator, videoproiector, CD player) pentru obţinerea de rezultate şcolare bune şi foarte 

bune. S-au folosit abordări metodice moderne, dobândite la cursurile de formare continuă: 

calitatea comunicării în cadrul orelor de limbi moderne, corelarea interacţiunilor profesor-

elev şi elev-elev cu aspecte ale comunicării reale, dezvoltarea competenţelor lingvistice 

necesare pentru o comunicare adecvată situaţional şi acceptată social, prin însuşirea de 

cunoştinte, deprinderi şi aptitudini specifice la niveluri echivalente cu cele prevăzute în 

Cadrul European Comun de Referință (CECRL). Metodele şi procedeele moderne de 

predare au asigurat un cadru optim desfăşurării orelor şi motivarea elevilor în ceea ce 

priveşte studierea unei limbi străine. Elevii au întocmit portofolii şi proiecte interesante 

interesante, au scris compuneri, poezii, scrisori şi piese de teatru în limba engleză şi limba 

franceză. 

Profesorii de limbi moderne s-au implicat activ la activitățile de perfecţionare 

pedagogică şi de specialitate organizate la nivelul şcolii și I.Ș.J. Neamţ şi activităţile din 

cadrul Consiliului Profesoral, Comisiei metodice “Limbi moderne” şi Comisiei diriginţilor 

și simpozioane.  

Profesorii de limbi moderne au participat la activitățile de perfecţionare ȋn vederea 

obţinerii gradelor didactice I şi II și au sustinut inspecţii, fiind interesați de evoluția 

profesională și îmbunătățirea activității pe care o desfășoară în cadrul orelor de curs. 

Majoritatea cadrelor didactice au participat la programele/cursurile de formare 

continuă:  
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-Cursul de formare continuă “Teacher Activity Group Workshop” din cadrul Proiectului 

“English for the Community” - desfăşurat de British Council Romania and the Romanian-

American Foundation, Project Manager Alina Constantinescu (3 ore/lună) - prof. 

Ecaterina Leu, prof. Lăcrămioara-Lenuș Ilica, prof. Roxana Constantinescu, prof. Roxana-

Mihaela Luca; 

      Prof. Ecaterina Leu şi prof. Lăcrămioara-Lenuș Ilica au participat la programul de 

formare continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare 

nivel II – învățământ gimnazial” („CRED ȊN EDUCAŢIE!”) acreditat de Casa Corpului 

Didactic Botoșani în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE 

DESCHISĂ pentru toți-CRED”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (120 ore, nov 2019 – ian.2020);  

      Toţi membrii comisiei au participat cu mult interes la toate activităţile de 

perfecţionare pedagogică şi de specialitate organizate la nivelul şcolii şi I.Ș.J. Neamţ: 

activităţile metodice din cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba engleză 

(Developing Productive Skills in the English Classes - 5 noiembrie 2019), activităţile din 

cadrul Consiliului Profesoral, Comisiei metodice “Limbi moderne” şi Comisiei 

diriginţilor, toate fiind de un real folos în procesul instructiv-educativ.      

Ȋn urma participării la cursurile de formare continuă, profesorii de limbi moderne 

au dobȃndit noi competențe: metodice, lingvistice și digitale, au utilizat noile metode, 

procedee și tehnici europene pentru optimizarea procesului predare-învăţare-evaluare şi au 

dezvoltat elevilor competențe europene. 

Toți membrii catedrei au elaborat portofoliile personale conform normelor în 

vigoare cu documente relevante din activităţile pe care le-au desfăşurat, cu materiale 

auxiliare de predare şi evaluare (teste inițiale, teste de evaluare sumativă, fişe de lucru, 

imagini, prezentări în Power Point, CD-uri, DVD-uri la clasele de ȋnvǎțǎmȃnt primar, 

gimnazial şi liceal).  

S-a efectuat testarea predictivă, constatându-se unele deficienţe în exprimarea 

scrisă și orală a elevilor; s-a realizat un plan de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor 

elevilor. Profesorii au lucrat diferenţiat cu elevii buni și foarte buni pentru obţinerea de 

performanţe si cu elevii cu un ritm mai lent pentru eficientizarea învăţării limbilor 

moderne. S-au aplicat permanent elevilor evaluări formative şi sumative. S-au organizat şi 

desfăşurat programe de pregătire suplimentarǎ a elevilor participanţi la olimpiadele și 

concursurile şcolare de limba engleză și limba franceză -clasele V-XII şi a elevilor din 

clasele a XII-a în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat Naţional 2020 - Evaluarea 

competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională - limba 

engleză și limba franceză (prof. Elena-Raluca Stafie, prof. Cătălina Tudose, prof. 

Ecaterina Leu și prof. Lăcrămioara-Lenuș Ilica). Permanent s-a realizat evaluarea elevilor 

prin teste elaborate conform programei şcolare si a standardelor de performanţă propuse; 

s-au realizat teste de evaluare diferenţiate şi fişe de lucru individuale, în funcţie de nivelul 

elevilor, pentru a se implica toţi elevii în procesul de predare-învăţare-evaluare.  

La nivelul Comisiei metodice au existat o bună colaborare şi comunicare între 

membrii acesteia. S-au realizat asistenţe și interasistenţe și s-au susținut lecții 

demonstrative pentru schimb de experienţă. Ȋn cadrul întâlnirilor membrilor Comisiei 

metodice au avut loc activitǎți demonstrative: “Dreams. Writing Stories” - clasa a IX-a A 

(prof. Lăcrămioara-Lenuș Ilica -noiembrie 2019), “Past Simple” - clasa a VI-a C  (prof. 

Nicoleta Lipan -februarie 2020), “Un musée de l’avenir” - clasa a VIII-a B (prof. Elena-
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Raluca Stafie -martie 2020), “I Can Cook Very Well”, clasa a IV-a B (prof. Ecaterina Leu 

–februarie 2020) și prezentări de referate, dezbateri pe teme concrete şi de actualitate, 

având drept scop o permanentă informare şi documentare a cadrelor didactice: “Nouvelles 

approches en didactique du FLE” (prof. Elena-Raluca Stafie -octombrie 2019), “ English 

Tips: How to create great speaking ” (prof. Ecaterina Leu -ianuarie 2020), “Language 

Skills in the EFL Classroom” (prof. Nicoleta Lipan – martie 2020), “Drama, Students’ 

Motivation and Success” (prof. Lăcrămioara-Lenuş Ilica -ianuarie 2020). 

   Membrii Comisiei metodice „Limbi moderne” au implicat elevii în diverse 

activităţi şcolare și extraşcolare. 

       Membrii Comisiei metodice au fost: 

- profesori evaluatori la Olimpiada de limba franceză și limba engleză - faza locală (7 

februarie 2020 -clasele VII-XII (prof. Cătălina Tudose, prof. Elena-Raluca Stafie, prof. 

Lăcrămioara-Lenuş Ilica, prof. Ecaterina Leu şi prof. Nicoleta Lipan), faza judeţeană-  7 

martie 2020 (prof. Elena-Raluca Stafie, prof. Lăcrămioara-Lenuş Ilica, prof. Ecaterina Leu 

);  

- profesori asistenţi la Examenul de Evaluarea Naţională (iunie 2020)şi Examenul de 

Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2020). 

- profesori evaluatori în Comisia de echivalare/recunoaştere a nivelurilor de competenţă 

din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie 

internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - limba engleză - Proba C - limba 

engleză și limba franceză (Proba C), (prof. Ecaterina Leu, Lăcrămioara-Lenuș Ilica, prof. 

Cătălina Tudose şi prof. Elena-Raluca Stafie);  

 

II. Activităţile extracurriculare: 

       Membrii comisiei metodice „Limbi moderne” au organizat și desfășurat o gamǎ 

variată de activități extracurriculare şi au participat la acţiuni de voluntariat la nivelul 

liceului şi în comunitate: 

 

ZIUA EUROPEANӐ A LIMBILOR STRӐINE 2019/EUROPEAN DAY OF 

LANGUAGES 2019 (26 septembrie 2019)  

Proiectul educaţional local “ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR 2019” 

       Toţi membrii Comisiei metodice „Limbi moderne” au sărbătorit Ziua Europeană a 

Limbilor prin implicarea elevilor în următoarele activități: 

1.Secțiunea Postere cu tema “Let’s Learn and Improve Our English!”- elevii din clasele a 

IX-a A şi a X-a A au realizat postere şi logo-uri; 

2.Secțiunea Poezie – elevii din clasele a IX-a A au scris poezii în limba engleză despre 

Ziua Europeană a Limbilor folosind rime date;  

3. Secțiunea School plays - vizionare de school plays scrise şi interpretate de elevii clasei 

a VIII-a C (“The Mountain of Diction” and “Candy Land” );  

4. Secțiunea Tongue Twisters – Alexandru Nechifor, Matei Baciu, Sabina Pîrlac şi 

Alexandru Teslaru (din clasa a VIII-a C) au spus tongue twisters repede şi corect.    

Obiective: celebrarea diversității lingvistice, a multilingvismului; valorificarea 

competențelor dobândite în învățarea limbilor străine; încurajarea învățării limbilor 

străine. Rezultate: postere, afișe, desene, prezentări Power-Point. 

      Aceste activităţi au fost coordonate de profesorii de limba engleză şi de limba franceză 

din liceul nostru. Elevii au purtat tricouri cu ţări/oraşe din Europa/mesaje în limba engleză 

şi franceză. Activităţile desfăşurate au fost atractive şi eficiente, motivându-i pe elevi să 

studieze limba engleză şi franceză cu mult interes şi pasiune.  
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ZIUA INTERNAŢIONALӐ A EDUCAŢIEI 2019/EDUCATION DAY 2019 (5 

octombrie 2019)  

-“Happy Education Day!” - activităţi desfăşurate: prezentare PPT cu citate în limba 

engleză despre educaţie; jocuri interactive: grammar jokes şi vizionarea filmului educativ 

“The Emperor’s Club” despre sistemul de educaţie britanic St. Benedict’s College (elevii 

din clasele  a VII-a B, a X-a A şi a XI-a A) – coordonatori: prof. Ecaterina Leu şi prof. 

Lăcrămioara-Lenuş Ilica;  

-“La journée de l’éducation” - dezbatere, referate, prezentări Power Point - elevii clasei a 

XI-a A -coordonator: prof. Elena-Raluca Stafie. 

HALLOWEEN PARTY 2019 (octombrie 2019) 

-LET’S HAVE FUN WITH ENGLISH! - prof. coordonatori: toţi profesorii de limba 

englezǎ;  

-prezentarea semnificaţiei şi obiceiurilor sărbătorii de Halloween: The History of 

Halloween, watching Halloween films, interactive Halloween games, expoziție cu 

simboluri de Halloween confecționate de elevi, carnaval de Halloween (clasele II-IV).  

Simpozionul Regional „ARS OECONOMICA”, CAERI 2018/1942 – Ediţia a VI-a ( 

noiembrie 2019)  

Secţiunea „ARS PHOTOGRAPHICA” a oferit iubitorilor de frumos un prilej de 

călătorie în lumea artei; expoziţia de fotografie, pictură, icoane şi grafică a avut drept scop 

descoperirea de talente şi promovarea lor; întreaga expoziţie a fost plină de culoare şi 

sensibilitate – responsabili: prof. Ţârdea Dan şi prof. Lăcrămioara-Lenuş Ilica.  

PATRIMONIUL CULTURAL-Secţiunea „ARS LITTERAE” - redactarea de creaţii 

literare în limba franceză şi engleză -poezii, compuneri şi eseuri (elevii din clasele a VII-a 

B, a VIII-a B şi C, a IX-A şi a X-a B) - au fost evaluate competențele lingvistice în limbile 

moderne, originalitatea şi creativitatea - coordonatori: prof. Elena-Raluca Stafie, prof. 

Ecaterina Leu şi prof. Lăcrămioara-Lenuş Ilica; 

JOYEUX NOËL!/CHRISTMAS PARTY/2019 (decembrie 2019)  

-“Joyeux Noël!” - Cântece şi colinde în limba franceză dedicate sărbătorilor de iarnă - 

Obiective: descoperirea tradițiilor franceze; valorificarea talentului artistic și a 

competențelor de limba franceză (elevii clasei a XI-a A) – coordonator: prof. Elena-

Raluca Stafie; 

-Merry Christmas, Everyone! Jingle Bells Rock- colinde în limba engleză (elevele Nicola 

Silvia Șerban din clasa a X-a A şi Maria-Magdalena Șerban din clasa a XII-a A); 

workshop educațional: writing letters to Santa, Christmas cards and messages, reading 

stories and watching videos (elevii claselor a V-a). It was magic like Christmas! - 

coordonator: prof. Lăcrămioara-Lenuş Ilica; 

-How is Christmas celebrated in our country? – realizarea de proiecte despre tradiţiile şi 

obiceurile de Crăciun din România (elevii clasei a VIII-a) -coordonator: prof. Nicoleta 

Lipan; 

-Christmas Is Coming! - Christmas Carols, Christmas Vocabulary Contest (clasele a III-a 

B, a IV-a B şi C, a VI-a B şi a VII-a B) -coordonator: prof. Ecaterina Leu;     

 Mini projet: “Le français avec goût” (5-12 februarie 2020) 

-workshop educațional: realizarea de gustări delicioase inedite venite din realitatea 

bucătăriei tradiţionale franceze: Crêpes bretonnes, Gratin dauphinois, Crème brûlée, Tarte 

aux pommes, Quiche lorraine şi Tarte flan;  

Obiective: a arăta partea pragmatica a noţiunilor de gramatică şi vocabular ale limbii 

franceze într-un mod agreabil şi interactiv; utilizarea articolului partitiv şi exprimarea 
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cantităţii în situaţii reale de comunicare; fiecare activitate a fost finalizată cu fixarea 

vocabularului tematic şi degustarea preparatelor (clasa a XII-a D) - coordonator: prof. 

Roxana-MihaelaLuca.  

   VALENTINE’S DAY (14 februarie 2020) 

-“Love Is in the Air” - workshop educațional: listening to love songs, designing 

Valentine’s Day cards (clasa a IX-a A); singing love songs (clasa a XII-a A) -coordonator: 

prof. Ilica Lăcrămioara-Lenuş; 

-“Happy Valentine’s Day!” -workshop educațional: designing Valentine’s Day cards, 

writing love letters, listening to songs (clasele a  XI-a A şi a XII-a A) -coordonator: prof. 

Ecaterina Leu. 

HAPPY VALENTINE’S DAY! – workshop educațional: listening to love songs, 

designing Valentine’s Day cards (clasa a X-a A şi a IX-a B); 

SĂPTĂMĂNA ȘCOALA ALTFEL „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”(30 martie - 3 

aprilie 2020) – activităţi extracurriculare în mediul online: Funny Online Activities (clasele 

PA,B);Top 10 Best Films for Learning English (clasele a V-a, a VIII-a B, a IX-a B, D); 

Welcome to the Art World! Virtual Tours of the National Gallery, Natural History 

Museum, British Museum, Museum of  London Docklands, Tate Britain, London; Let’s 

Test Our Level of English and Improve Our Skills(clasele a XI-a B, a XII-a A,C); 

În perioada noiembrie-decembrie 2019, elevii din Liceul “Vasile Conta” au 

desfăşurat activităţi caritabile, în cadrul unor parteneriate locale:  

Proiectul "Bucurie în familie" – activitate filantropică organizată de clasele I A, a II-a B, 

C, a IV-a A, B, a VII-a B, a VIII-a B, C, a IX-a A, D, a X-a A, C, a XI-a B, a XII-a A, B 

coordonate de învăţătorii şi profesorii diriginţi - oferire de alimente; 

EASTER DAY: “Happy Easter! British Easter Traditions” (aprilie 2020) – activitate 

online: Easter Quiz (Easter vocabulary practice).  Happy Easter with Tom, Jerry and Little 

Quacker! (Video Quiz).The Easter Bunny gives Tom and Jerry a present, a basket with an 

egg.... The egg holds a surprise... A small yellow chick comes out of the egg!!! Catch up 

with Tom & Jerry as they chase his new friend, Little Quacker! Easter celebrations and 

traditions of a British family (Video Quiz). Salt Cellar  

(Easter with Prepositions communicative-language-learning) - clasele a V-a A, B.            

Ss had an “egg-cellent” and “egg-citing” Easter!  

HAPPY SAINT GEORGE’S DAY! (23 aprilie 2020) –online activity: vocabulary 

exercises, St. George's Legend (reading comprehension, quiz - Ss travelled back in time... 

they immersed themselves in the story of England at St George’s Day celebration at Wrest 

Park, Bedfordshire)- clasa a VIII-a  

KANGAROO LINGUISTIC CONTEST–English/Concursul Naţional “CANGURUL 

LINGVIST”- Secţiunea engleză (6 martie 2020)- concurs aprobat prin OMEN nr. 

3016/09.01.2019, organizat de IDEE (Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie, 

Bucureşti), Editura Sigma şi IȘJ Dolj, profesor organizator al Proiectului de Limbă şi 

Civilizaţie Cangurul Lingvist  -Engleză – au participat 46 elevi din clasele V–X; s-au 

evidenţiat: elevul Bistricianu Victor (din clasa a V-a A) - Premiul I (55,55p/nivel Joey), 11 

elevi din clasa a V-a - Premiul al II-lea (51,80-44,50p/nivel Joey), 13 elevi din clasa a V-a 

- Premiul al III-lea (43,70-33.05p/nivel Joey), elevii Mircea-George Vaman şi Bogdan-

Ștefan Alucăi din clasa a VIII-a B - Premiul I (72.65-67,20p/nivel Grey Kangaroo), 2 elevi 

din clasa a VIII-a B - Premiul al II-lea (64.80p/nivel Grey Kangaroo), 4 elevi din clasa a 

VIII-a B - Premiul al III-lea (55.10p-47p/nivel Wallaby), 1 elev din clasa a IX-a D - 

Premiul al II-lea (66.35p/nivel Grey Kangaroo) şi 2elevi din clasa a IX-a B - Premiul al 

III-lea (54,25p/nivel Grey Kangaroo).      
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OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

Elevii Liceului „Vasile Conta”, Târgu-Neamţ au manifestat mereu interes pentru 

studiul limbilor moderne, engleză și franceză, acestea reprezentând mereu puncte de 

interes atât la orele de curs, în organizarea activităților extrașcolare, cât și în ceea ce 

privește participarea la olimpiadele și concursurile școlare. Profesorii de limbi moderne s-

au preocupat permanent ca toţi elevii să obţină un nivel mediu de cunoştinţe; de asemenea 

au pregătit elevii din clasele III-XII pentru obţinerea de performanţe la olimpiade şi 

concursuri şcolare.  

 

Olimpiada de Limba Engleză 
 

Lotul de elevi, care a participat la Olimpiada de Limba Engleză - etapa locală ( 7 februarie 

2020), a fost format din 26 elevi  

 din clasele a VII-a B, a VIII-a A, B, C, IX-a A, IX-a B,  a X-a B,  a XI-a A şi D, a XII-

a A din care 8 elevi au promovat la etapa județeană  

-coordonatori: profesor Lăcrămioara-Lenuş Ilica, profesor Ecaterina Leu şi profesor 

Nicoleta Lipan. 

Elevii participanţi la faza locală: 

 
 

NR. 

CRT. 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 

 

CLASA 

CATEG

ORIA 

A/B-

Intensiv/ 

Bilingv 

 

PROFESOR 

COORDONATOR 

1. MACHIDON BEATRICE Avii-A  LEU ECATERINA 

2. LAZĂR OLIVIA A VII-A  LEU ECATERINA 

3. BĂCITA IOAN-

ALEXANDRU 

A VIII-A  
LEU ECATERINA 

4. HUDREŞ ROBERT-MIHAI A VIII-A  LEU ECATERINA 

5. ALUCĂI BOGDAN-

ȘTEFAN 

A VIII-A  ILICA 

LĂCRĂMIOARA 

6 ALUI-GHEORGHE 

DENISA STELIANA 

A VIII-A  ILICA 

LĂCRĂMIOARA 

 

7 

PARASCHIV RĂZVAN-

GABRIEL 

 

A VIII-A 

 ILICA 

LĂCRĂMIOARA 

8 

 

VAMAN MIRCEA-

GEORGE 

A VIII-A  ILICA 

LĂCRĂMIOARA 

9 APETRI RAREŞ A VIII-A  LIPAN NICOLETA 

 

10 BREABĂN ALEXANDRA A VIII-A  LIPAN NICOLETA 

11 PAVĂL DIANA A VIII-A  LIPAN NICOLETA 

12 LEPELIN LAURA A VIII-A  LIPAN NICOLETA 

 

13 

BISTRICIANU TEODOR A IX-A A ILICA 

LĂCRĂMIOARA 

 

14 

GUȘĂ ANA-MARIA A IX-A A ILICA 

LĂCRĂMIOARA 
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15 PREPELEAG TUDOR A IX-A A ILICA 

LĂCRĂMIOARA 

16 

 

TANASĂ IOAN-CODRIN A IX-A A ILICA 

LĂCRĂMIOARA 

17 TESLARU ALEXANDR U 

 

A IX-A A ILICA 

LĂCRĂMIOARA 

18 VERŞANU MIHAELA 

 

A IX-A A 
LEU ECATERINA 

19 RACLARIU ANDREEA 

 

A IX-A A 
LEU ECATERINA 

20 MIHĂLCEA BIANCA 

 

A IX-A A LEU ECATERINA 

 

21 COROPCĂ PETRU EMIL A IX-A A LIPAN NICOLETA 

22 SIMION BIANCA A IX-A A LEU ECATERINA 

23 DRAGU ANASTASIA A IX-A A LEU ECATERINA 

24 

 

ANDREI CRISTIAN A XI-A A ILICA 

LĂCRĂMIOARA 

25 SEMIREA LAURA A XI-A A LEU ECATERINA 

 

26 

LUPU XENIA A XII-A A ILICA 

LĂCRĂMIOARA 

 

  La faza judeţeană a Olimpiadei de Limba engleză (7 martie 2020) au promovat 

elevii cu un punctaj cuprins intre 90p-94. S-au remarcat următorii: Bogdan-Ștefan Alucăi 

(din clasa a VIII-a B): 89p; elevul Mircea-George Vaman (din clasa a VIII-a B): 86,50p; 

Denisa-Steliana Alui-Gheorghe (din clasa a VIII-a B): 71p; Cristian Andrei (din clasa a 

XI-a B): 77,5p; Xenia Lupu (din clasa a XII-a A): 73,50p;  

 Lazăr Olivia ( VII B): 87p. 

 

            Olimpiada de Limba franceză – faza judeţeană 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

elev 

Clasa Olimpiada/ 

Concursul 

Etapa/faza Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

 Lepelin Paris Laura a VIII-a A Olimpiada de 

limba franceză 

Etapa 

județeană 

Premiul al 

II-lea 

Stafie Elena-

Raluca 

 Breabăn Alexandra a VIII-a A Olimpiada de 

limba franceză 

Etapa 

județeană 

Premiul al 

III-lea 

Stafie Elena-

Raluca 

3. Pavăl Diana 

Ruxandra 

a VIII-a A Olimpiada de 

limba franceză 

Etapa 

județeană 

Mențiune Stafie Elena-

Raluca 

4. Ursu Elena-Patricia a VIII-a A Olimpiada de 

limba franceză 

Etapa 

județeană 

Mențiune Stafie Elena-

Raluca 

 

 

           PUNCTE TARI: 

-cadre didactice receptive la nou, dornice de afirmare, cu o bună pregătire metodică şi de 

specialitate, interesate de activităţi eficiente şi demersuri didactice centrate pe elev;  

-utilizarea de materiale audio-vizuale variate;  

-abilitatea membrilor comisiei de a folosi sisteme IT; 
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-implicarea cadrelor didactice în diverse activităţi extracurriculare; 

-învăţarea limbilor străine prin teatru, cântece şi poezii; 

-interesul profesorilor pentru perfecţionare prin susţinerea inspecţiilor pentru gradele 

didactice I şi II şi pentru participarea la cursuri de formare continuă;  

-implicarea cadrelor didactice în parteneriate şi proiecte educaţionale locale, naţionale şi 

simpozioane regionale; 

-pregătirea suplimentară a elevilor în vederea obţinerii de rezultate cât mai bune la 

examenele naţionale, la olimpiadele și concursurile școlare de limbi străine; obţinerea de 

rezultate bune și foarte bune la olimpiadele și concursurile şcolare de limbi străine – faze 

judeţene şi naţionale (premii şi menţiuni); 

-publicarea de creaţii literare şi articole în Revista liceului nostru “Contează!”; 

-asigurarea unui climat favorabil - bune relaţii între elevi şi profesori; 

-colaborarea eficientă şi productivă între membrii Comisiei metodice; colaborarea 

Comisiei cu celelalte Comisii metodice din şcoală; 

-implicarea profesorilor în promovarea imaginii școlii prin activitățile desfăşurate. 

  

PUNCTE SLABE: 

-resurse bugetare insuficiente pentru realizarea unui cabinet multifuncţional de limbi 

moderne; 

-imposibilitatea de a desfăşura lecţii AEL. 

 

 DIRECTII DE VIITOR: 

-formarea profesională continuă, contact nemijlocit cu noutăţile din sfera educaţională; 

-posibilitatea cunoaşterii sistemelor educaţionale străine prin intermediul parteneriatelor 

şcolare internaţionale (proiecte europene). 

 

 

 

Responsabil Comisie metodică “Limbi moderne”,                                                                                                                                                         

prof. Leu Ecaterina 

 

 

 

5.1.8. Comisia matematică: 

 
 În anul școlar 2019-2020, profesorii din cadrul catedrei de matematică și-au propus 

activități didactice care au avut ca obiective, atât cele propuse în planul managerial al 

școlii, cât și obiective legate de problemele pe care le ridică metodica predării . 

 Pentru anul școlar 2019- 2020, obiectivele propuse sunt : 

 Analiza și dezbaterea programelor școlare și a manualelor în vigoare; 

 Cunoașterea și generalizarea celor mai bune metode și procedee didactice , 

utilizarea surselor alternative de învățare; 

 Creșterea randamentului școlar și prevenirea eșecului școlar prin organizarea unor 

activități de consiliere și pregătire suplimentară; 

 Sporirea prestigiului liceului prin participarea la concursuri, olimpiade și  

simpozioane școlare; 
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 Eliminarea disfuncționalităților la trecerea elevilor de la ciclul primar la cel 

gimnazial . 

 

Pentru realizarea obiectivelor enumerate ne-am propus diferite acțiuni / modalități de 

realizare: studierea și dezbaterea programelor școlare în vigoare în anul școlar 2019-2020, 

analiza programelor noi și întocmirea planificărilor anuale și semestriale pe baza 

competențelor specifice urmărite, discuții privind oportunitatea utilizării unor auxiliare, 

elaborarea unor programe pentru CDȘ  sau CDL și prezentarea lor, participarea la 

activitățile de formare continuă la nivel de școală sau la nivel județean, susținerea unor 

activități demonstrative, prezentarea unor referate, dezbateri pe teme de actualitate, 

participarea la cursuri de perfecționare și participarea la cursul de formare ”CRED”, 

analiza rezultatelor obținute de elevi la evaluări, ore de pregătire suplimentară pentru 

elevii capabili de performanță sau pentru examenele naționale, participarea la concursurile 

școlare, participarea la simpozioane, proiecte sau programe . 

 În luna septembrie, activitatea desfășurată a avut ca temă organizarea activității 

comisiei, analiza activității din anul școlar precedent, analiza rezultatelor obținute de elevi 

la examenele naționale desfășurate la finalul anului școlar 2018-2019 și prezentarea 

programului comisiei pentru anul școlar 2019-2020. 

În luna octombrie, s-au analizat rezultatele de la testele inițiale. Au urmat discuții 

pe această temă, printre care și prezentarea unor măsuri de remediere a deficiențelor 

constatate. 

În luna noiembrie, membrii comisiei au participat la activitatea cercului pedagogic. 

Activitatea din luna decembrie a cuprins prezentarea și discutarea unor variante de 

subiecte de teză. În cadrul discuțiilor s-a analizat stadiul pregătirii elevilor pentru 

olimpiada de matematică. Tot în luna decembrie am elaborat și prezentat oferta CDȘ 

pentru anul școlar 2019-2020. 

În data de 14.12.2019 liceul nostrum a organizat faza locală a Olimpiadei de 

matematică pentru clasele a VI-a și a VII-a și faza locală a Concursului Național ”A. 

Haimovici” pentru clasele IX-XII. 

Dintre aceștia s-au calificat la Etapa Județeană următorii elevi: 

Nr.crt. Nume și prenume elev Clasa Profesor 

1. Atanasiu Matei-Nicolae a-V-a A Prof.Trofin Manuela 

2. Carp Alessia-Mihaela a-V-a A Prof.Trofin Manuela 

3. Filip Natalia a-V-a A Prof.Trofin Manuela 

4. Maftei Giulia- Elena a-V-a B Prof.Baciu Nicoleta 

5. Moroșan Ștefan-Claudiu a-V-a B Prof.Baciu Nicoleta 

6.  Țolescu Luca a-V-a B Prof.Baciu Nicoleta 

7. Tarhon Smaranda a-VI-a A Prof.Baciu Nicoleta 

8. Roșu Diana a-VIII-a C Prof.Baciu Nicoleta 

9. Alui Ion Denisa- Elena a-VIII-a B Prof.Baciu Nicoleta 

10. Andriescu Gabriela a X-a Prof. Trofin Manuela 

11. Apostol Georgiana a X-a Prof. Trofin Manuela 

12. Balercă Alexandru a XII-a Prof.Baciu Nicoleta 

13. Bistriceanu Teodor a IX-a Prof. Trofin Manuela 

14. Boboc Florentin a XI-a Prof. Trofin Manuela 
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15. Buzdea-Neamțanu 

Alexandru a IX-a 

Prof. Trofin Manuela 

16. Dăilă Delia a X-a Prof. Trofin Manuela 

17. Diaconu Denisa a XII-a Prof. Trofin Manuela 

18. Enea Lavinia a XI-a Prof. Trofin Manuela 

19. Filip Cezar-Alexandru a XII-a Prof.Baciu Nicoleta 

20. Gămănuț Iulian a XI-a Prof.Baciu Nicoleta 

21. Lupu Xenia a XII-a Prof.Baciu Nicoleta 

22. Marian Camelia a XII-a Prof.Baciu Nicoleta 

23. Nistor Mălina a X-a Prof. Trofin Manuela 

24. Rusu Larisa a XII-a Prof.Baciu Nicoleta 

25. Savin Radu a XII-a Prof. Trofin Manuela 

26. Șerban Magdalena a XII-a Prof.Baciu Nicoleta 

 

În luna martie a început pandemia de coronavirus COVID19. În data de 11.03.2020 

activitatea fizică a fost transferată spre activitatea online. Toate concursurile și olimpiadele 

școlare au fost anulate, iar olimpiada județeană nu a avut loc. 

 În perioada 11.03.2020-02.06.2020 cadrele didactice din catedra de matematică și-

au desfășurat activitatea didactică online, au folosit multe site-uri pentru a utiliza lecții 

online, videoclipuri, teste online, documentare online pentru a fixa și consolida 

practicabilitatea noțiunilor teoretice, au utilizat platforma Google Classroom, precum și 

diferite aplicații online cum ar fi: ZOOM, MEET sau WhatsApp pentru a fi alături de elevi 

în activitatea de fixare și consolidare a noțiunilor studiate, precum și pentru pregătirea 

elevilor din clasele terminale în acțivitățile de recapitulare a tuturor noțiunilor necesare 

pentru a trece cu bine examenele naționale de Evaluare Națională și Bacalaureat. 

 Deasemenea, în perioada 02.06.2020-12.06.2020 cadrele didactice din catedra de 

matematică au susținut activități didactice fizice(la școală) de pregătire a elevilor din 

clasele a VIII-a și a XII-a pentru fixarea și consolidarea noțiunilor necesare pregării 

examenului de Evaluare Națională și a examenului de Bacalaureat. 

 La disciplina matematică la examenul de Evaluare Națională au participat toți cei 

76 elevi din cele trei clase a VIII-a, iar procentul de promovabilitate a fost de 97%, iar la 

Bacalaureat au participat 109 de elevi (din acest an școlar, cât și din anii precedenți) din 

care 96 au promovat examenul în sesiunea de vară cu un procent de 89%. 

Pe parcursul anului școlar 2019-2020, membrii comisiei au desfășurat 

săptămânal activități de pregătire pentru concursuri, evaluări naționale și Bacalaureat. 

Efortul a fost  urmat de rezultate bune și foarte bune obținute de elevi, iar  procentul de 

promovabilitate foarte  bun. 

 În perioada 14.06.2020- 27.07.2020 trei dintre membrii catedrei de matematică : 

prof.Butnariu Nona, prof.Trofin Cristina-Manuela și prof. Baciu Nicoleta au participat 

online la activitatea de desfășurare a programului național  CRED-”Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți”. Nevoia sau necesitatea de a avea la catedră, un profesor 

care își asumă noi roluri, dar și nevoia/necesitatea ca acesta să cunoască în profunzime 

valențele noului Curriculum național, să le poată folosi la adevărata valoare și să extragă 

din acestea plusvaloarea care va face din el nu un simplu profesor, ci și un dascăl adevărat 

au dus la participarea în cadrul acestui curs. Proiectul CRED ne oferă de la elaborarea de 

documente relevante pentru politica educaţională şi pentru construcţia curriculară, până la 
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crearea de ghiduri metodologice pentru diversele discipline și de Resurse Educaționale 

Deschise (RED) pentru sprijinirea aplicării la clasă a noilor programe școlare precum și de 

la realizarea unei analize a nevoilor de formare a profesorilor din învățământul primar și 

gimnazial, în vederea aplicării optime a noului Curriculum național, până la dezvoltarea și 

pilotarea unor strategii de adaptare curriculară la nevoile elevilor din grupuri vulnerabile, 

trecând prin realizarea de cercetări tematice care să sprijine procesul de implementare a 

curriculumului bazat pe competențe-cheie, cu focalizare pe elevii din categorii 

dezavantajate. 

Puncte tari : 

- Încadrarea cu cadre didactice titulare. 

- Pregătire științifică și metodică foarte bună a profesorilor de matematică. 

- Participarea tuturor membrilor comisiei la activități de formare continuă și de 

perfecționare. 

- Rezultate foarte bune ale elevilor la examene și concursuri. 

Puncte slabe: 

- Existența unor probleme de comunicare între membrii comisiei. 

- Programul școlar încărcat duce la limitarea timpului alocat diferitelor activități 

extrașcolare. 

- Lipsa unui cabinet de matematică, dotat corespunzător, în care pot fi susținute 

activități cu metode moderne. 

 

Responsabil comisie metodică 

 prof . Baciu Nicoleta 

 
 

5.1.10.   Comisi Științe 
 
       

        Activităţile desfăşurate au avut ca obiective, atât obiectivele definite în planul 

managerial al şcolii, cu particularităţi concrete la disciplinele din cadrul comisiei, cât şi 

obiective legate de problemele pe care le ridică metodica predării unor capitole (teme) mai 

dificile. 

        Obiectivele urmărite au fost: ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare; 

utilizarea eficientă  atât a metodelor şi instrumentelor de evaluare predictivă, a celor de 

evaluare formativă cât şi a celor de evaluare sumativă; construirea unui sistem unitar, 

coerent de evaluare a performantelor elevilor pornind de la obietivele de referinţă/ 

competenţele specifice din programele şcolare, pe an de studiu/ ciclu de învăţământ; 

obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare; participarea la acţiuni de 

formare continuă a profesorilor din comisia metodică; participarea la competiţii care să 

permită valorificarea creativităţii elevilor şi valorizarea acestora (expoziţii de proiecte ale 

elevilor, sesiuni de comunicări ştiintifice ale elevilor ) ; ameliorarea calităţii bazei 

materiale existente în dotarea laboratoarelor şcolii prin reparaţii sau achiziţionarea de 

material didactic nou de la producătorii existenţi. 

       În vederea ameliorării calităţii procesului de predare-învăţare s-a avut în vedere 

realizarea planificării anuale, întocmirea proiectelor unităţilor de învăţare, adaptarea 

resurselor strategice şi a conţinutului noţional specific disciplinelor la particularităţile de 

vârsta ale elevilor, valorificarea continuă  prin lecţie a potenţialului experimentului 

didactic în activitatea de predare-învăţare, ameliorarea managementului clasei, 
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diversificarea modalităţilor de organizare a colectivului de elevi pentru a facilita progresul 

în ritm propriu, diferenţiat al elevilor, utilizarea eficientă a auxiliarelor curriculare 

(tradiţionale şi moderne inclusv a soft-ului educaţional) în procesul de predare-învăţare, 

realizarea diferenţierii demersului didactic pentru a sprijini şi facilita progresul în ritm 

propriu al elevilor cu nevoi speciale (atât cei capabili de performanţe deosebite cât şi cei 

ce întâmpină dificultăţi de învăţare). 

     Privind evaluarea, s-a avut în vedere ameliorarea calităţii testelor de evaluare 

sumativă- iniţiale, de progres, finale- elaborate de profesori, valorificarea rezultatelor 

evaluărilor curente în vederea construirii unui demers reglator, care să răspundă nevoilor 

identificate, elaborarea de itemi şi teste de evaluare- pentru evaluarea performanţelor 

elevilor. 

      În vederea obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare s-a realizat 

selectarea elevilor şi constituirea grupelor de pregătire pentru olimpiade, proiectarea si 

aplicarea unui curriculum complementar pentru pregătirea  elevilor capabili de 

performanţe.  

            Profesorii se implică în utilizarea şi modernizarea bazei materiale existente în 

laboratoare şi cabinete; profesorii care predau fizica, chimia şi biologia organizează şi 

desfaşoară activităţi experimentale în cadrul lecţiilor.  

          Sunt utilizate resurselor informatice moderne în predarea eficientă  a acestor 

discipline cu ajutorul platformelor AeL, e-chimie, e-şcoala, Google Classrom. 

       Acţiunile de formare continuă a profesorilor din comisia metodică au constat în 

susţinerea de lecţii şi referate  în cadrul comisiei, participarea la activităţile de cerc 

pedagogic, participarea la cursuri  de formare continuă organizate de ofertanţii acreditaţi , 

perfectionări prin studiul individual. Activităţile comisiei s-au desfăşurat lunar, conform 

graficului, urmărind realizarea obiectivelor stabilite în planul managerial al comisiei.  

        În luna septembrie , activitatea desfăşurată  a avut ca temă organizarea activităţii 

comisiei (prezentarea raportului privind activitatea comisiei metodice  în anul şcolar 2018-

2019; alegerea şefului de comisie şi stabilirea responsabilităţilor cadrelor didactice la 

nivelul comisiei în anul şcolar 2019-2020; stabilirea manualelor şi precizarea programelor 

valabile pentru fiecare an de studiu conform profilului şi specializării) şi proiectarea 

activităţii didactice. Membrii comisiei şi-au proiectat judicios materia atât în cadrul 

planificărilor calendaristice, cât şi în cadrul proiectării unităţilor de învăţare, asigurându-se 

o strânsă corelare între competenţele specifice, activităţile de învăţare, conţinuturi, 

metodele de evaluare şi resursele de care dispun la fiecare disciplină. 

       În luna octombrie, activitatea desfăşurată  a constat în prezentarea referatului: 

„intredisciplinaritatea-liantul disciplinelor școlare”- (prof. Cristei Daniela). În cadrul 

activităţii au fost prezentate rezultatele testelor de evaluare predictivă şi a măsurilor de 

remediere ce se impun.    

        În luna noiembrie, profesorii din cadrul comisiei au participat la activităţile 

cercurilor pedagogice. În cadrul comisiei, doamna profesoară Cojocaru Emilia a prezentat  

referatul  „ Alimentația sănătoasă a școlarului”. 

      În luna decembrie, doamna prof. Cristei Daniela a prezentat proiectul didactic a 

unei lecții de comunicare de noi cunoștințe:„ Caractere generale ale principalelor grupe de 

plante și animale”. Domnul prof. Miclescu Corneliu a prezentat referatul “Managementul 

stresului”. S-a dezbătut modul în care se realizează pregătirea elevilor apţi pentru 

performanţă în vederea participării la concursurile şcolare.  
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      În luna ianuarie, activitatea desfăşurată  a constat în analiza activității comisiei 

desfășurată în semestrul I, an școlar 2019-2020,  prezentarea ofertei de discipline opționale 

pentru anul școlar 2020-2021 și dezbaterea privind pregătirea elevilor pentru etapele 

olimpiadelor școlare pe discipline și pentru alte concursuri școlare. 

     În luna februarie, activitatea desfășurată de comisie a constat în realizarea unei 

lecții demonstrative la chimie, clasa a VIII-a „ Acizi-proprietăți fizice și proprietăți 

chimice generale”- lecție mixtă (prof. Miclescu Corneliu) și prezentarea referatului  „ 

Educația intelectuală și adaptarea la schimbare” (prof.Miclescu Corneliu). 

     Cadrele didactice din componența comisiei au realizat, începând cu data de 

11.03.2020, activitatea școlară folosind WhatsApp și platforma Google Classrom. 

       

      Puncte tari: 

-pregătirea ştiinţifică şi metodică foarte bună a profesorilor care fac parte din această 

comisie; 

-participarea tuturor cadrelor didactice la activităţi de perfecţionare şi formare continuă; 

 

      Puncte slabe:  

-slaba cooperare între membrii comisiei, fiind cadre didactice de specialităţi diferite; 

-nerespectarea termenelor privind realizarea unor documente necesare întocmirii dosarulul 

comisiei metodice. 

 

 

Responsabil comisie metodică, 

prof. Miclescu Corneliu 

 

 

5.1.11.   Comisia  Om şi societate 
 

 

Comisia metodică de Stiinţe Socio-umane şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui 

program la care şi-au adus contribuţia toţi membrii, având 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 

-Integrarea elevilor minoritari în comunitatea şcolară şi locală 

-Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare 

-Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice 

Planificările şi proiectarea activităţii didactice au fost întocmite şi predate la timp. 

Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect, folosindu-se  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 catedrei. 

Pregătirea pentru participarea la olimpiadele şi concursurile şcolare a fost făcută cu 

multă seriozitate, iar rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor. 
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                Domnul profesor Bălan Emanuel,  Dir. adj. al Liceului “Vasile Conta” Tg. 

Neamț a desfăşurat următoarele activități: 

 

ACTIVITATI/SIMPOZIOANE 

-  organizator al acțiunii-"Comemorarea Holocaustului"-octombrie  2019. 

-  contribuție la redactarea lucrării "Neamțul. Ținutul tezaur"-septembrie 2019. 

 

Doamna profesoară  de religie Moisii Maria a realizat următoarele activităţi:  

            In anul şcolar 2019-2020 a respectat Programa şcolară de  religie în vigoare, 

normele de elaborare a documentelor de proiectare, dar şi adaptarea acesteia la 

particularităţile clasei. 

            La nivelul unităţii a fost implicată în activităţi de proiectare a ofertei educaţionale. 

Ca profesor de religie, a realizat desene pascale, în luna aprilie 2020, împreună cu elevii 

claselor a III-a B si C, cu doamnele învățătoare și doamna bibliotecară, organizand o 

expoziție în Biblioteca liceului, în cadrul Proiectului educațional Tradiții și obiceiuri de 

Paște;   

A urmat în perioada februarie –martie 2020, cursurile Programului de formare 

continuă: Învățarea integrată - „Pregătiți pentru viață, adoleșcență și autocunoaștere. 

Aplicații practice pentru dirigenție și discipline opționale” ; 

A participat, în luna martie 2020,  la cursurile de Antreprenoriat Sustenabil Pentru 

Transformarea Economică a Regiunii Nord-Est ASTRE-NE în cadrul Proiectului 

confinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-

2020; 

A organizat o excursie tematică, împreună cu un grup de elevi de la clasele a X- A  

și a XII-a B cu ocazia  Zilei Educației, 5 octombrie 2019; 

A participat   ca voluntar la Pelerinajul pedestru  „Pe urmele sfinților nemțeni”  în 

luna august 2019 cu ATOR Tg.Neamţ  și ca moderator la Tabăra din pridvorul satului din 

parohia Vlădeni, jud. Iași în luna iulie – 2020; 

A organizat activităţi caritabile – Fundaţia Filantropică  Omenia,  Fundaţia de 

dezvoltare locală  Speranța  și Centrul de Ingrijire şi asistenţă - Tg. Neamț, activităţi 

cultural-artistice de Crăciun și de Paști, concursuri școlare.  

A participat ca profesor evaluator la Olimpiada de religie la faza judeţeană, dar şi 

la diferite concursuri şcolare. 

A coordonat un grup de elevi de liceu, în luna decembrie 2019, care au prezentat  

un program de colinde şi cântece religioase atât la şcoală cât şi la Primăria oraşului în 

cinstea frumoasei sărbători a  Naşterii Domnului. 

La zilele liceului a prezentat împreună cu elevii din corul  Liceenii  un program de 

cântece . 

A organizat şi desfăşurat activităţi extracurriculare în cadrul proiectului 

educațional „Marșul pentru viață” o activitate împotriva avortului în colaborare cu 

A.T.O.R.  Tg.Neamt; 

A efectuat ore suplimentare de pregătire cu elevii care au participat la Olimpiada 

de religie, cu cei care fac parte din corul Liceenii, cu elevii care au participat și la alte 

concursuri școlare.  

A evaluat pe elevii care au participat la Concursul interdisciplinar Sfântul Nicolae 

văzut prin ochi de copil, în luna noiembrie 2019, pe cei care au participat la Olimpiada de 

Religie, precum și la alte concursuri școlare; 
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A promovat imaginea şcolii în comunitate prin participarea elevilor la olimpiade, 

concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare:  

A coordonat patru eleve de liceu, care au participat la Concursul interdisciplinar 

„Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil”,  organizat de către Liceul Tehnologic 

Economic „Nicolae Iorga”  Paşcani. 

A pregătit mai multi elevi pentru Olimpiada de religie. 

            Doamna profesoară Bilbor Camelia a arealizat la clasele I-IV  desene cu teme 

religioase , a participat cu elevii la Sfânta Liturghie la biserica Adormirea Maicii 

Domnului din Tg.Neamț, a mers cu elevii de la învățământul primar în pelerinaj la 

bisericile și mănăstirile din zona Neamțului. 

In anul şcolar 2019-2020 a respectat Programa şcolară de  religie în vigoare, 

normele de elaborare a documentelor de proiectare, dar şi adaptarea acesteia la 

particularităţile clasei.  

A organizat diferite activități extrașcolare cu elevii în cadrul programului Școala 

Altfel  și le-a prezentat filme cu caracter educativ. 

A participat și absolvit programele de conversie postuniversitară pe Educație fizică 

-120 credite si Educație tehnologică-120 credite. 

Domnul profesor de religie Sandu Marius-Emanuel a organizat  următoarele 

activități: In anul şcolar 2019-2020 a respectat Programa şcolară de  religie în vigoare, 

normele de elaborare a documentelor de proiectare, dar şi adaptarea acesteia la 

particularităţile clasei. 

            La nivelul unităţii a fost implicată în activităţi de proiectare a ofertei educaţionale. 

 A participat cu elevii la Olimpiada de Religie Ortdodoxă si la diferite concursuri 

scolare. 

 A absolvit cursurile Facultătii de Istorie a Universitătii Stefan cel Mare din 

Suceava. 

Domnul profesor de geografie Nuţu Gheorghe – Ghiocel a desfășurat următoarele 

activități: 

Activități realizate în școală: 

Întocmirea planificărilor anuale și semestriale și a planificării activităților 

extracurriculare; 

Organizarea Concursului de Geografie ”Ioniță Ichim”- mai 2019; meditații 

săptămânale realizate cu elevii claselor a XII-a pentru Examenul de Bacalaureat; 

Realizarea unor excursii de studii și a unor drumeții ocazionate de diferite 

evenimente: 

-5 octombrie 2019 – Ziua educației – Excursie la Iași (Universitate, Parcul Copou, Casa 

Pogor); 

-octombrie 2019 – Excursie tematică pe traseul Piatra Neamț - Bicaz -  Cheile Bicazului – 

Gheorgheni – Sighișoara – Brașov – Bran – Transfăgărășan – Sfântu Gheorghe – Onești – 

Tîrgu Neamț; 

-noiembrie 2019 – participarea cu un grup de elevi la Monumentul Vânătorilor de Munte; 

-ianuarie 2020 – Excursie pe traseul Tîrgu Neamț - Poiana Largului – Broșteni – Vatra 

Dornei și retur; 

Rezultate obținute la concursuri școlare: 

Participare la Concursul de Geografie ”Ioniță Ichim”; 

Participare la Concursul de Geografie ”Geoinfoteh”. 
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Doamna profesor Pricopie Elena a desfășurat următoarele activități 

 

1.. Ziua Mondială a 

Munților Carpați 

 

Septembrie 2019 

 

 

-analize, discuții libere și dirijate pe 

tema importanței și protecției 

Munților Carpați; 

-prezentare Power Point; 

-panouri tematice,referate, machete 

Locul de desfăsurare: sala de clasa 

2. Școla Altfel Octombrie -activităti conform planificarii 

programului de la nivel de școală 

3. Ziua Internațională a 

Mării Negre 

Octombrie 2019 

 

Clasele a VIII-a, a 

XI-a A 

-panouri tematice; 

-film documentar; 

-prezentare informativă; 

Locul de desfăsurare: sala de clasa 

4. Hazarduri naturale si 

antropice 

Noiembrie 2019  

 

Clasa  a XI-a A 

- machete, panouri tematice, 

prezentari Power  

Locul de desfăsurare: sala de 

festivități 

5. Reliefului orizontului 

local și impactul asupra 

activităților umane 

Decembrie-ianuarie 

 

Clasele  a IX-a B, C 

-susținere de referate, 

- intocmirea de  materiale 

expozitive: planșe, coleție 

deimagini,etc 

Locul de desfăsurare: sala de clasa 

 

2. Competiţii, concursuri şcolare, extracurriculare, extraşcolare: 

 Şcoala Organizatoare/ 

Denumirea activităţii  

Data Participanţi  Rezultate 

  

Olimpiada de geografie- 

                                   clasa a 

VIII-a 

Etapa școlara-decembrie 

Etapa locala-februarie 

4 elevi  elevi 

calificați la 

etapa 

județeană 

  

 

   

 

Doamna profesoară Marinela Bălțătescu a desfășurat următoarele activități:  

-vizitade studiu la Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă împreună cu elevii clasei a IX-

a A și prof. Raluca Stafie  

- activități de voluntariat desfășurate în parteneriat cu Asociația"CAUTA" care oferă 

servicii specializate copiilor diagnosticați cu autism, sindrom Down, retard în dezvoltarea 

limbajului 

-clasa a IX-a A 

-rezultate la Olimpiada de psihologie: 3 calificări la faza județeană( Chitic Adelina și 

Trofin Vasilica de la clasa a XII-a A, Tărăntuș Nicoleta de la clasa a XI- a A). 

- a participat la cursul Career Consultancy în Schools din cadrul proiectului Let s ICT! -

Palermo; 
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Doamna profesor Simona Gabriela Otel a realizat la istorie următoarele activități: 

-Participarea la cercurile pedagogice – semestrul I(la Colegiul National Stefan cel Mare 

Targu Neamt), semestrul al II-lea (la Scoala Gimnaziala Grumazesti); 

-9 octombrie 2019 – activitate desfaşurata la Sinagoga din Targu Neamt cu ocazia Zilei 

Holocaustului; 

          Doamna profesoară Carp Ana a informat elevii în legătură cu importanţa Zilei 

Educaţiei pentru toţi copiii,a organizat excursii tematice, a coordonatla Zilele liceuluio 

frumoasăşezătoare la care au participat elevele clasei a IX-a A de la profilul pedagogic, 

unde au obţinut  Premiul I; 

       Activitatea menţionată în prezentul raport este doar o mică parte din eforturile pe care 

le depun membrii Comisiei noastre, rezultatele fiind vizibile la toate disciplinele. 

 

Puncte tari: 

- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate înconformitate cu 

noile programe 

- atingerea obiectivelor propuse în Planul managerial 

- implicarea cadrelor didactice în realizarea activităţilor şi sarcinilor de lucru; 

 

Puncte slabe: 

- absenţa laboratoarelor la disciplinele care fac parte din Comisia de Stiinte Socio-umane 

- inexistenţa manualelor şcolare la unele clase la disciplina religie conform Programei 

şcolare in vigoare; 

 

Oportunităţi: 

- perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, participarea lor la activităţile 

organizate de  I.S.J. şi de C.C.D. Neamţ 

- aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, 

ştiinţifice şi de dezvoltare profesională 

- participare la concursuri şi olimpiade , implicare în activităţi de interes comunitar; 

 

          In concluzie, putem afirma că pe parcursul anului şcolar 2019-2020 , profesorii din 

Comisia de Stiinte Socio-umane şi-au adus contribuţia la toate activităţile şcolare şi 

extraşcolarepropuse. 

                                                             Responsabil comisie metodică, 

                                                                       Prof. Bilbor Camelia 

 

 

5.1.12.   Comisia Arte – educaţia fizică 
 

Comisia metodică de Educaţie fizică şi Arte şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui 

program la care şi-au adus contribuţia toţi membrii, având 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 

Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare 

Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice 
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Planificările şi proiectările activităţilor didactice au fost întocmite corespunzător şi 

predate la timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect, folosindu-se  materiale 

didactice diverse şi metode activ-participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de 

către elevi. Elevii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte educaţionale, activităţi 

extracurriculare, precum şi în realizarea de portofolii cerute de profesorii din cadrul 

catedrei. 

Pregătirea pentru participarea la olimpiadele, concursurile şi competiţiile şcolare a 

fost făcută cu multă seriozitate, iar rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor. 

Activităţile sportive desfăşurate şi rezultatele obținute în cadrul Catedrei de Educaţie 

fizică având ca membri pe prof. Popa Constantin, prof. Afloarei George şi prof. Rîpanu 

Mihaela, în cadrul O.N.S.S. în anul școlar 2019-2020, în cursul semestrului I: 

La nivelul şcolii 

-Campionat de fotbal băieţi, clasele: V-VI, VII-VIII, IX-XII 

-Handbal fete, clasele: V-VIII 

La nivel local 

-Cupa Timbark – fotbal, clasele V-VI; 

-Crosul de toamnă; 

-Handbal băieţi – liceu;  

-Şah, tenis de masă – gimnaziu. 

La nivel judeţean 

-Fotbal băieţi - înv. primar - prof. coordonatori Afloarei George, Popa Constantin 

-S Rugby-tag - înv. primar - prof. coordonatori Afloarei George, Popa Constantin 

-Fotbal băieți -  înv. primar, Cupa Tymbark Junior - prof. coordonator Rîpanu Mihaela 

-S Rugby-tag - înv. gimnazial - prof. coordonatori Afloarei George, Rîpanu Mihaela 

-Fotbal băieți -înv. gimnazial, Cupa Tymbark Junior - prof. coordonatori Afloarei George, 

Popa Constantin 

-Fotbal băieți - înv. gimnazial - prof. coordonatori Afloarei George, Popa Constantin 

-Cros - prof. coordonator Afloarei George 

-S Rugby-tag - liceu - prof. coordonator Afloarei George 

Activităţile desfăşurate în cadrul Catedrei de Arte având în componenţă Educaţie 

plastică, prof. Ţârdea Dan şi Educaţie muzicală, prof. Hîngănescu Carmen-Nicoleta:  

Doamna profesoară de Educaţie muzicală, Hîngănescu Carmen-Nicoleta a realizat 

următoarele activităţi: 

La nivelul şcolii 

-Participare la activităţile desfăşurate în vederea Echităţii în educaţie 

-Participare la activităţile organizate cu ocazia Zilelor liceului ,,Vasile Conta” 

-În cadrul Simpozionului Regional ARS OECONOMICA, ediţia a VII-a, participare la 

secţiunea ARS DRAMATICA: 

Premiul I – corul ,,Contează” – elevii claselor cu profil pedagogic  

Premiul II – grupul vocal, elevii claselor cu profil pedagogic 

Premiul III – interpretare muzică folk, Liviu Sângeap 

La nivel judeţean, a susţinut activitatea de Cerc pedagogic din semestrul I, 

respectiv în data 4 Noiembrie 2019, în cadrul Liceului ,,Vasile Conta”, cu tema ,,Aspecte 

metodico-ştiinţifice cu privire la aplicarea noii programe de educaţie muzicală la clasa a 

VII-a”. 

Activitatea de cerc a constat în susţinerea unei lecţii demonstrative şi susţinerea 

unui referat cu tema ,,Utilizarea mijloacelor IT în lecţia de educaţie muzicală”. 
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A participat la activitatea metodică din cadrul ISJ Neamţ respectiv la Cursul de 

formare a metodiştilor ce s-a finalizat cu examen de absolvire în 14 iulie 2020.                                                 

Activitatea doamnei profesoare Carmen Hîngănescu a fost apreciată la nivelul 

liceul nostru prin diverse diplome pentru implicarea în organizarea diferitelor activităţi, ca 

profesor coordonator, colaborator şi evaluator, responsabil al Comisiei de orientare 

şcolară şi profesională, voluntar în cadrul proiectului educaţional ,,Bucurie în familie”, 

în parteneriat cu Protopopiatul Tg. Neamţ şi biblioteca liceului, în luna decembrie 2019. 

Domnul profesor de Educaţie plastică Ţârdea Dan, a participat în perioada 1-14 

iulie 2020 la activitatea metodică din cadrul ISJ Neamţ respectiv la Cursul de formare a 

metodiştilor şi a realizat următoarele activităţi: 

La nivel local 

Participare la concursul de desene – Tărăntuş Teofana, clasa a VI-a   

În cadrul Simpozionului Regional ARS OECONOMICA, ediţia a VII-a: 

Participare la secţiunea ARS PHOTOGRAPHICA, GRAFICĂ ŞI PICTURĂ : 

Premiul I – Tărăntuş Teofana – clasa a VI-a 

În cadrul Concursului Naţional ,,În satul lui Nică” secţiunea creaţie plastică: 

Premiul I – Ursache Ioan – clasa a VIII-a 

Activitatea domnului profesor Dan Țârdea a fost apreciată la nivelul liceul nostru 

prin diverse diplome pentru implicarea în organizarea diferitelor activităţi, ca profesor 

coordonator, responsabil şi evaluator în cadrul Simpozionului Regional ARS 

OECONOMICA, dar şi pentru implicarea în activităţile de voluntariat din cadrul 

proiectelor educaţionale. 

Activitatea menţionată în prezentul raport este doar o mică parte din eforturile pe 

care le depun membrii comisiei noastre pentru realizarea lecţiilor şi activităţilor online din 

semestrul al II-lea rezultatele fiind vizibile la toate disciplinele. 

 

 Puncte tari: 

 - întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate în 

conformitate cu noile programe; 

 - atingerea obiectivelor propuse în Planul managerial; 

 - implicarea cadrelor didactice în realizarea activităţilor şi sarcinilor de lucru. 

 

 Puncte slabe: 

 - absenţa laboratoarelor la disciplinele care fac parte din Comisia de Educaţie 

fizică şi Arte; 

 - inexistenţa tehnologiilor moderne, IT, în aplicarea lecţiilor online, a metodelor de 

predare, învăţare şi evaluare în aceste condiţii; 

 

 Oportunităţi: 

 - perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, participarea lor la 

activităţile organizate de  I.S.J. şi de C.C.D. Neamţ ; 

 - aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, 

ştiinţifice şi de dezvoltare profesională; 

 - participare la concursuri olimpiade şi competiţii, implicare în activităţi de interes 

comunitar şi voluntariat. 

 



 

 54 

          In concluzie, putem afirma că pe parcursul celor două semestre din anul şcolar 

2019-2020, profesorii din Comisia de Educaţie fizică şi Arte şi-au adus contribuţia la toate 

activităţile şcolare şi extraşcolare propuse. 

    

       Responsabil comisie metodică, 

         Prof. Hîngănescu Carmen 

 

         

5.1.13.  Comisia Tehnologii  
 

 

Procesul educaţional, este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi 

dezvoltare a personalităţii, care poate fi dus la îndeplinire doar de întreaga echipă 

didactică. În contextul actual, analizele periodice pe care le efectuăm în cadrul comisiei 

metodice, au drept scop stabilirea situaţiei reale şi a măsurilor ce se impun pentru 

depășirea disfuncţionalităţilor ce pot apărea în procesul instructiv-educativ. 

În anul școlar 2019-2020 Comisia Metodică  „Tehnologii ”și-a desfășurat 

activitatea cu un număr de 9 cadre didactice (5 profesori titulari și 4 profesori suplinitori), 

în următoarea structură: 

prof. Pintilie Radu-Mihail- coord. arie curriculară, discipline de specialitate, 

prof. Asofiei Monica Maria  – discipline de specialitate, 

prof. Ioniche Anișoara  – discipline de specialitate, 

prof. Atudosiei Iuliana  – discipline de specialitate, 

prof. Timofte Lorena   – discipline de specialitate, 

prof. Bălan Simona   – discipline de specialitate, 

prof. Sauciuc Gheorghe           – discipline tehnice 

prof. Achirei Marian   – Tehnologia Informației și a Comunicațiilor 

prof. Balan Codruța   – Educație Tehnologică 

 

În anul școlar 2019-2020 activitatea la nivelul Comisiei Metodice „Tehnologii” s-a 

desfăşurat în conformitate cu: 

-Strategia de dezvoltare a şcolii; 

-Priorităţile stabilite prin Planul de activității, întocmit şi aprobat la începutul anului 

şcolar, în şedinţa comisiei metodice; 

-Dispoziţiile şi notificările Consiliului de Administraţie al şcolii; 

-Atribuţiile şi sarcinile de serviciu ce revin fiecărui membru din Fişa de atribuţii. 

 

S-au urmărit prin aceste activități, obiective cum ar fi: 

-Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a cadrelor didactice, prin centrarea formării 

pe competențele metodologice, dezvoltarea unui management de echipă; 

-Asigurarea unui sistem coerent şi eficace de perfecţionare a membrilor comisiei; 

-Eliminarea formalismului în cadrul celor trei componente-concepţie, acţiune şi evaluare – 

din activitatea comisiei metodice; 

-Fundamentarea nevoilor de formare a cadrelor pe baza analizei de nevoi; 

-Creşterea eficienţei activităţii de formare continuă prin prisma promovării noului în 

activitatea de predare-învăţare (metode alternative de predare-învăţare-evaluare) a 

disciplinelor de specialitate; 

-Menţinerea şi dezvoltarea legăturii cu familia; 
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-Promovarea imaginii şcolii; 

-Respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planificărilor pe an şcolar; 

-Ridicarea gradului de participare al elevilor, la olimpiade şi concursuri; 

-Creşterea nivelului de pregatire de specialitate la clasa, laborator şi practică, al elevilor; 

-Realizarea unei pregătiri cât mai eficiente în vederea susţinerii de către elevi a 

Examenelor de certificare a competenţelor profesionale şi a Examenului de Bacalaureat. 

 

A. Activitățile prin care s-au realizat obiectivele de mai sus sunt: 

-Realizarea planificărilor anuale și semestriale; 

-Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare; 

-Amenajat, mentenanță și dotat săli de clasă (afișe, panouri, mape de prezentare etc), 

laboratoare de către membrii catedrei de tehnologii; 

-Participarea prof. Pintilie Radu Mihail la cursurile de formare: 

„Profesor în online” organizat de DIGITAL NATION”, perioada 9-17 mai 2020; 

„Competențe informatice în învățământ” organizat de către CCD Neamț; 

Participarea la webinarul „Folosește manualele 3D și instrumentele interactive 

pentru a susține lecții la distanță”, din data de 26.05.2020, organizat de Editura Didactică 

și Pedagogică S.A., EduMagic și Mozaik Education, cu sprijinul Ministerului Educației și 

Cercetării; 

S-au încheiat convenţii de colaborare pentru desfășurarea practicii de profil 

economic cu agenții economici: S.C. PROFI, S.C. HUNTECH, S.C. ELNIUS, Pensiunea 

„Carol” ș.a.; 

S-au verificat încă odată conturile din google.classroom ale elevilor care studiază 

discipline tehnologice pentru a descoperi elevii care nu îl pot utiliza, care și-au pierdut 

parola etc; 

În perioada de urgență, 10 martie – 29 iunie, peste 90% dintre elevii care studiază 

la profilul economic și la profilul tehnic au desfășurat ore online, utilizând platforma 

google.classroom; 

Platforma google.classroom a fost implementată în anul 2017 la LVC de către prof 

Marian Achirei și Radu-Mihail Pintilie; 

Elevii au realizat portofolii personale la orele de laborator și practică sub 

îndrumarea profesorilor; 

Portofoliile elevilor au fost realizate în format letric și în format electronic; 

Portofoliile electronice au fost realizate de către elevi pe platforma on-line 

google.classroom, sub îndrumarea profesorilor din catedra de discipline tehnologice;  

Stabilirea CDL-urilor: s-au format echipe de realizare a curriculumului pe ani de 

studiu; 

S-a implementat CDL la clasa a XI-a, „MINICOMPANIA”, oferit de către Junior 

Achievement România; 

Pregătirea elevilor claselor a XI-a pentru susținerea examenului ESP- 

Entreprenorial Skills Pass- Certificatul de Competențe Antreprenoriale. Aceasta este o 

certificare unică în Europa, ce poate fi obținută de elevii care au derulat o activitate 

practică în domeniul antreprenorialului. 

Profesorul care a pregătit elevii pentru obținerea certificatului internațional ESP a 

fost: Pintilie Radu-Mihail; 

În anul școlar 2019-2020, 9 elevi au obținut Certificarea ESP. Elevii au fost 

coordonați de profesor Pintilie Radu-Mihail; pregătirea acestora s-a desfășurat online, în 

perioada stării de urgență; 
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A fost utilizată platforma online JAR, testele pregătitoare oferite de JAR și 

aplicația Meet pentru a comunica cu elevii; 

Prof. Pintilie Radu-Mihail  implicat 33 de elevi de la clasele profilului economic- a XI a și 

a XII - a în activitățile extracurriculare on-line: 

-webinar-ele: Job Shadow, Virtual Job Shadow Day, organizat de JAR 

„Orientare profesională, educație financiară” organizat de JAR; 

-Dezbaterea metodologiei de Bacalaureat; 

-Participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare (anexa 1); 

-Organizarea de vizite didactice cu elevii claselor a XII-a la RIUF Iași- The Romanian 

International University Fair; 

S-a elaborat documentația pentru organizarea Concursului regional pe teme 

economice „Ion Ionescu de la Brad” și s-a depus raportul pe anul precedent; 

Organizarea olimpiadei „Tehnologii”, faza pe școală; 

Organizarea Simpozionului Regional „Ars Oeconomica”; 

Elevii de la profilul economic, coordonați de profesorii de DT economice au 

obținut premiul II și mențiune la olimpiada DT economice, etapa județeană; 

Au fost distribuite precizările I.Ş.J./M.Ed.C., privind reforma, conţinuturile 

programei şcolare, structura probelor orale/scrise ale examenului de bacalaureat, fişa de 

atribuţii în cadrul comisiei metodice, a notei privind întocmirea proiectelor didactice, a 

planificărilor calendaristice, pentru  toate cadrele didactice; 

La nivel de comisie metodică a fost discutat modul de notare al elevilor astfel să 

existe o corelare între numărul de ore/săptămână la un modul şi numărul de note 

corespunzătoare perioadei de notare; 

Participarea la consfătuiri şi acţiuni tematice desfăşurate conform graficului I.Ş.J.; 

Membrii catedrei de D Tehnologice au participat cu elevii la „Galeria meseriilor”, 

desfășurată în cadrul campaniei de promovare publică a învățământului profesional și 

tehnic; 

Membrii catedrei de D Tehnologice au participat cu elevii la celebrarea „Zilei 

Naționale a Meseriilor”, în perioada 24-28.02.2020; 

Am participat la „Ziua porților deschise” în 03.03.2020. 

Am promovat în cadrul „Zilei Naționale a Meseriilor”, noul profil „Tehnician în 

tehnică de calcul”; 

Redactarea CV-ului şi a fişelor individuale ale membrilor comisiei şi depunerea 

acestora la mapa comisiei; 

Desfăşurarea diferitelor acţiunii specifice conform calendarului de activități; 

Realizarea de asistenţe și interasistențe la ore; 

Participarea la cursuri de formare şi perfecţionare; 

Elaborarea şi centralizarea temelor proiectelor pentru Examenul de certificare a 

competenţelor profesionale, liceu; 

Înființarea de firme de exerciţiu la clasa a XI-a.(rezultate Anexa 1) 

 

Activități extrașcolare desfășurate de catedra de DT Economice: 

-Organizarea de excursii virtuale – online, în cadrul săptămânii „Școala altfel”, profesori 

coordonatori Lorena Timofte, Ioniche Anișoara, Radu-Mihail Pintilie, Simona Bălan; 

-Participarea la Târgul RIUF Iași, profesori coordonatori Radu-Mihail Pintilie, Gheorghe 

Nuțu; 

-Participarea la Ziua Porților deschise organizată la Liceul ”Ștefan cel Mare” 

-Promovarea ofertei educaționale a Liceului „Vasile Conta”; 
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MONITORIZARE-EVALUARE 

 

Verificarea activităţilor membrilor comisiei s-a realizat respectând următoarele 

cerinţe: controlul documentelor necesare înregistrării progresului şcolar, realizarea 

planificărilor anuale şi semestriale, proiectarea unităţilor de învăţare, realizarea de proiecte 

didactice, 

Activităţile didactice au avut în vedere şi: 

-Promovarea unei relaţii de comunicare deschisă între profesori şi elevi, care să stimuleze 

cultivarea valorilor etice, estetice, civice şi personale, să modeleze atitudini şi 

comportamente responsabile; 

-Adoptarea unor modele instrucţionale active-participative ce favorizează înţelegerea şi 

apropierea conţinuturilor de specialitate, a conceptelor operaţionale specifice şi a unor 

informaţii culturale diverse; 

-Aplicarea curriculum-ului  naţional la toate nivelurile şi formele de învăţământ 

preuniversitar –liceal S-a pus accent pe  Curriculum pentru cla a X a; 

-Extinderea metodelor alternative de evaluare a informaţiei de specialitate apropiate de 

către elevi şi a competenţelor dobândite. 

Este obligatorie cunoaşterea  curriculum-ului şcolar, respectarea întocmai a 

programelor şcolare; cu privire la acest lucru se va urmări permanent: întocmirea 

planurilor de lecţii pentru profesorii debutanţi şi pentru lecţiile de recapitulare la ceilalţi 

profesori, evaluarea elevilor să fie continuă, iar ritmul notării să respecte criteriile şi 

cerinţele evaluării continue. Pentru îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional, se 

impune ieşirea din “clasic”, folosirea metodelor moderne, studierea noilor probleme de 

metodică şi o atenţie sporită asupra sub/supra evaluării. 

 

COLABORARE CU PARTENERI ABILITAŢI 

S-au realizat convenţii de colaborare pentru desfăşurarea practicii cu agenţi economici. 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Realizarea unei transparenţe a deciziilor printr-o 

comunicare continuă intre membrii comisiei 

metodice – membrii catedrei au colaborat în 

permanenţă de-a lungul semestrului şi şi-au 

îmbunătăţit activitatea prin schimburi de idei, 

dialoguri deschise, discutii ocazionale. 

Întocmirea documentelorde proiectare didactică în 

conformitate cu prevederile curriculum-ului naţional 

de către toate cadrele didactice. 

Realizarea, în general, aconţinutului ştiinţific al 

lecţiilor şi a instruirii pe fondul esenţializării şi 

structurării acestuia, în felul acesta asigurându-se 

caracterul formativ-participativ al învăţării. 

Utilizarea mijloacelor moderne: calculator, 

videoproiector de către unele cadre didactice de 

specialitate. 

Preocupări din partea cadrelor didactice pentru a 

stabili o bună relaţie de comunicare professor-elev. 

Implicarea puțin relevantă a unor 

cadre didactice în activitatea 

școlară și extraşcolară. 

Participarea redusă a unor elevi la 

activităţile de pregătire 

suplimentară (consultaţii pentru 

pregătire competenţe digitale). 

Lipsa de interes a agenţilor 

economici dispuși să primească 

elevi care să desfăşoare instruire 

practică. 

Evaluarea elevilor este de multe ori 

subiectivă şi urmăreşte cel mai 

adesea nivelul de memorare al 

cunoştinţelor transmise. 

Lipsa logisticii IT adecvate a 

profesorilor privind desfășurarea și 

pregătirea orelor folosind TIC, mai 
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Lucru individual şi pe grupe cu elevii. 

Subiectele şi itemii pentru olimpiadă au fost 

elaborate cu mai multă rigoare ştiinţifică. 

Elaborarea programelor şi auxiliarelor curriculare, 

pentru CDL-uri clasa a IX-a şi a X-a. 

Implementarea CDL de la JAR la clasele a XI a. 

Prezența elevilor în online a fost peste 90% 

ales orele online; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Participarea la activităţi de formare continuă. 

Valorificarea potenţialului uman-profesori şi elevi. 

Autoevaluarea proprie astfel încât profesorul poate 

devin model moral, comportamental pentru elevi. 

Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin 

initierea de noi proiecte educative şi asumarea de 

roluri. 

Motivaţia scăzută elevilor pentru 

învăţare. 

Abandonul şcolar chiar din clasa a 

IX-a. 

Elevi cu carențe educaționale și 

comportamentale dobândite în alte 

școli și care sunt acum elevi la 

LVC; 

Posibila revenire la școala online în 

totalitate. 

 

 

REZULTATE OBȚINUTE DE ELEVI LA ETAPELE JUDEȚENE/ REGIONALE/ 

NAȚIONALE 

ALE OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE 

An școlar 2019-2020 

   

REZULTATE OLIMPIADA  ARIA CURRICULARĂ ,,TEHNOLOGII ,, 

ETAPA JUDEȚEANĂ 2019 

 

Tabel 1 Rezultate olimpiadă DT Economice 

Nr. 

crt. 

Denumire 

olimpiadă 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa 

Premiu/ 

Mențiune 

 

Profesori 

coordonatori 

1. 
Olimpiada de 

discipline tehnice- 

etapa județeană 

Andrei Cristian a XI-a B II 

Ioniche Anișoara 

Pintilie Radu-Mihail 

Timofte Lorena Elena 

2. Ifrim Paul a XI a B Mențiune 

Ioniche Anișoara 

Pintilie Radu-Mihail 

Timofte Lorena Elena 

 

Tabel 2  Rezultate la Concursul Național Business Plan, etapa locală 

Nr. 

crt. 

Denumire 

olimpiadă 

Numele și 

prenumele elevului 
Clasa 

Premiu/ 

Mențiune 

 

Profesori 

coordonatori 

1. Concursul național 

„Business Planˮ 

2019-2020 

etapa locală 

F.E. SCHOOL 

ARTS SRL 
a XI-a C 

Premiul I 

 
Bălan Simona 

2. 

F.E. SMART 

CLEANING 

IDEAS SRL 

a XI a B Premiul II 
Pintilie Radu-

Mihail 
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DISCIPLINE ECONOMICE- CONCURSURI JUDEȚENE ȘI REGIONALE 

 

Tabel 3 Rezultate la Concursul Regional „Ars Oeconomica”,  

Nr. 

 
Târgul F.E. 

Numele 

F.E. 
Clasa 

Premiu/ 

Mențiune 

Profesor 

coordonator 

 

CONCURS REGIONAL 

„ARS OECONOMICA” 

F.E. 

Benestar 

SRL 

 

XII B 

 

Premiul I, secțiunea 

site 

Pintilie Radu-

Mihail 
 

Premiul II, secțiunea 

„cea mai bună 

prezentare” 

 
Premiul I „cea mai 

bună firmă” 

 

FE Bio 

SWEETS 
XII C 

Premiul I, secțiunea 

„cel mai bun stand” 

Ioniche 

Anișoara 

 

Premiul al II-lea, 

secțiunea „materiale 

promoționale” 

Ioniche 

Anișoara 

 

 

Responsabil comisie,  

prof. Pintilie Radu-Mihail 

 

 

5.1.14.  Comisia metodică a diriginţilor şi învăţătorilor  
 

 

În anul școlar 2019-2020, Comisia metodică a diriginților a avut următoarea 

componență : 

Învățământ primar: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Clasa Specialitatea Grad 

didactic 

Vechime în 

învățământ 

1. Toarcăș Teodora CPA Învățător Grad I 37 ani 

2. Alucăi Raluca CPB Prof. pentru înv. primar Grad I 20 ani 

3. Aron Vasilica CPC Prof. pentru înv. primar Grad I 27ani 

4. Timofte Ana I A Prof. pentru înv. primar Grad I 35 ani 

5. Roman Manuela I B Prof. pentru înv. primar Grad I 20 ani 

6. Afloarei Cristina I C Prof. pentru înv. primar Grad I 23 ani 

7. Maxim Oana IIA Prof. pentru înv. primar Grad I 17 ani 

8. ApostoaeLăcrămioara IIB Prof. pentru înv. primar Grad I 21ani 

9. Lariu-Rusu-

MovilăGheorghița 

IIC Învățător Grad I 19 ani 

10. Irina Lucia IIIA Învățător Grad I 40 ani 

11. Iliescu Adriana IIIB Învățător Grad I 41 ani 

12. Ciubotariu Diana IIIC Prof. pentru înv. primar Def. 3 ani 

13. Mosor Elena IVA Prof. pentru înv. primar II 8 ani 
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Ȋnvăţământ gimnazial: 

Nr. 

Crt. 

Numelesiprenumele Clasa Specialitatea Grad 

didactic 

Vechime în 

învățământ 

1. Rîpanu Mihaela VA Educație fizică și sport Grad I 16 

2. Filip Oana VB Limba și literature română Grad I 20 ani 

3. Butnaru Nona VC Matematică Grad I 32 ani 

4. Cristea Daniela VIA Limba și literature română Grad I 22 ani 

5. Sandu Marius Emanuel VIB Religie Grad II 7 ani 

6. Carp Anișoara VIC Discipline socio-umane Gradul I 34 ani 

7. Cojocaru Emilia VIIA Biologie Grad I 35 ani 

8. Miclescu Corneliu VIIB Chimie Grad I 33 ani 

9. Fărmuș Ioan VIIIA Limba și literature română Grad I 15 ani 

10. Baciu Nicoleta VIIIB Matematică Grad I 13 ani 

11. Hîngănescu Carmen VIIIC Muzică Grad I 22 ani 

 

Ȋnvăţământ liceal: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Clasa Specialitatea Grad  

didactic 

Vechime în 

învățământ 

1. Popa Constantin IXA Educație fizică Grad I 42 ani 

2. Afloarei George IXB Educație fizică Grad I 25 ani 

3. Nuțu Gheorghe- 

Ghiocel 

IXC Geografie Grad I 21 ani 

4. Trofin Cristina-

Manuela 

IXD Matematică Grad I 15 ani 

5. IlicaLăcrămioara-Lenuș XA Limba engleză Grad I 20 ani 

6. Timofte Lorena-Elena XB Discipline economice Grad II 7 ani 

7. Cristei Daniela XC Fizică, chimie Grad I 24 ani 

8. Stafie Elena-Raluca XI A Limbafranceză Grad I 14 ani 

9. Pintilie Radu-Mihail XI B Discipline economice Grad I 14 ani 

10. Balan Simona-Elena XI C Discipline economice Definitivat 4 ani 

11. Moisii Maria XII A Religie Grad I 24  ani 

12. IonicheAnișoara XIIB Discipline economice Grad I 22 ani 

13. Frigare Iulia-Loredana XIIC Educație antreprenorială   

14. AstăcioaeVasile XIID Fizică Grad I 39 ani 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în 

conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de 

cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

-Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

-Studierea, dezbaterea si afişarea la loc vizibil a programei şcolare pentru Consiliere şi 

Orientare 

-Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie intre 

şcoala, elev si părinte (clasa a IX-a) 

-Organizarea de şedinţe și lectorate cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din 

procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.  

14. Popa Constanța IVB Prof. pentru înv. primar Grad I 42 ani 

15. Pușcașu Elena IV C Prof. pentru înv. primar Grad I 36 ani 
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-Organizarea de şedinţe pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, 

propuneri de îmbunătăţire a criteriilor de evaluare din fişa de activitate a dirigintelui, 

completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-

părinte  

-Informarea diriginţilor privind metodologiile de acordare a ajutoarelor ,, Rechizite școlare 

,Bani de liceu, ”Euro 200” 

-Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

-Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea prevenirii 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor 

proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

-Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: activităţi diverse de adaptare, 

interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si dezvoltarea simţului civic, 

ecologic, artistic 

-Consilierea cadrelor didactice în vederea folosirii platformelor on line. 

Programele scolare pentru aria curriculara Consiliere si orientare particularizeaza 

urmatoarele domenii de competente-cheie stabilite la nivel european***: 

-competente interpersonale, interculturale, sociale si civice; 

-„a învăța sa înveți”; 

-competente digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea 

informatiei si comunicarea electronica 

-competente antreprenoriale. 

    In realizarea planificarilor, diriginții au respectat în mare parte structura curriculumului, 

bazata pe : 

• Competente generale 

• Valori si atitudini 

• Competente specifice si continuturi 

• Sugestii metodologice 

            Competentele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunostinte si 

deprinderi, a caror dezvoltare este preconizata pe durata liceului, in timp ce Competentele 

specifice (derivate din competentele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui 

an scolar, au fost corelate cu continuturi ale învatarii si prezentate distinct, pentru clasa a 

IX-a, a X-a, a XI-a 

si a XII-a. 

           Continuturile învatarii au respectat de asemenea   urmatoarele cinci module 

tematice: 

Autocunoastere si dezvoltare personala 

Comunicare si abilitati sociale 

Managementul informatiilor si al învatarii 

Planificarea carierei 

Calitatea stilului de viata 

Detalierea acestora la nivelul fiecarui an de studiu al învatamântului liceal a fost 

realizată astfel încât să corespundă nevoilor educaționale și specificului de vârsta a 

elevilor, oferind, în acelasi timp contexte tematice adecvate pentru dezvoltarea 

competentelor specifice. 

            Sugestiile metodologice au  oferit exemple de demersuri didactice care pot fi 

utilizate pentru dezvoltarea competențelor specifice vizate de aria curriculara Consiliere și 

orientare, particularizate la nivelul fiecarui modul tematic și al fiecarui an de studiu.  
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         O atenție deosebita s-a  acordat continuarii  monitorizarii elevilor cu probleme de 

învățare din fiecare colectiv , implicandu-i în activități didactice diverse în vederea 

participări active și constiente  la propria formare  , atât pe plan intelectual, dar și afectiv și 

psihic. 

         Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a început odata cu 

constituirea comisiei dirigintilor la inceputul anului școlar în sedinta comisiei metodice în 

care au fost nominalizați toți prof.  diriginți. Tot în cadrul ședinței s-au trasat direcții de 

urmat pentru o buna desfasurare a comisiei s-a discutat modelul de planificare pentru ora 

de Consiliere si sugestii de teme pentru aceasta oră astfel încât toti diriginții  să prezinte la 

timp planificarile, s-a stabilit intervalul în care să aibă loc ședințele cu părinții. S-a alcatuit 

graficul întâlnirilor în cadrul Ariei și temele ce vor fi discutate, s-a stabilit programul de 

activitate al activităților extrașcolare și extracurriculare. 

          Activitatea de Consilere si orientare, a fost centrată pe formarea la elevi a unor 

atitudini și comportamente cetățenești raportate la valorile autentice ale democraţiei. 

Misiunea noastra, conjugă eforturile materiale și umane ale întregului colectiv prin 

urmarirea îndeplinirii obiectivelor de : 

- retehnologizare a procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT in lecţii și în 

toate activitățile desfășurate cu elevii; 

- încurajare a performanței, progresului școlar, și crearea de activități  care să conducă la 

pregătirea individuală și stimularea valorilor. 

          În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns și  

de asemenea în colective eterogene, a dat rezultate deosebite , aceștia dovedind că știu sa 

respecte în mare parte regulile grupului. Concretizarea acestor acțiuni s-a făcut prin 

conceperea , realizarea și prezentarea unor acțiuni cu caracter formativ și educativ la 

nivelul școlii cu diverse ocazii : 

- ZILELE LICEULUI  

- SERBARI SCOLARE CU OCAZIA : ZILEI NATIONALE  A ROMANIEI, 

SARBATORILOR DE CRACIUN, ZIUA POETULUI NEAMULUI- EMINESCU, 

ZILELE “ ION CREANGĂ” ZIUA UNIRII-24 ianuarie (Organizatori: director Cojocariu 

Karina Ingrid, prof. Oana Filip, prof. Danieal Cristea, prof. pentru învășămăntul primar 

Alucăi Raluca, Popa Constanța, etc. 

-  VIZIONARI DE FILME EDUCATIVE  

Pe parcursul anului școlar s-au derulat de asemenea urnătoarele proiecte și activități 

extrașcolare: 

-  “Let’s do it, Romania!”- “Ziua Curățeniei Naționale”         

- “Ziua Europeană a Limbilor”, proiect local 

- Proiectul Educațional SNAC “Împreună vom reuși” 

- Proiectul “Hai la teatru!” 

- Simpozionul “Ars Oeconomica” 

- Ziua educației 

- Săptămână Internațională a bibliotecilor școlare 

- Activitatea de informare-educare-conștientizare privind pericolele la riscurile la care se 

expun elevii în cazul experimentării consumului de alcool, tutun și droguri 

- “Cupa liceelor” în cadrul emisiunii “Deschis la distracție” 

- “Ziua culturii naționale” 

- Activitate dedicată “Micii Uniri” 

- activități on line dedicate “Zilei Francofoniei” 

- activități on line realizate în săptămâna „Școala altfel” 
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            La clasele a IX- a, s-a pus mare accent pe activitatilede consiliere ,ca parte 

integrantă a activităților de învățare, dar și ca mijloace de consolidare și de recreere, 

trezire a interesului, dezvoltare a imaginației creatoare. Se pot enumera colaborările în 

diferite acțiuni ale elevilor de la diferite clase , atât curriculare ,cât și extracurriculare.  

Majoritatea dirigintilor au colaborat cu profesorii de la clasș si cu colegii de comisie, 

dovadă , activitatile de inter-asistență în vederea identificarii celor mai eficiente strategii 

de predare –învățare și exploatare a potențialului intelectual și creativ al elevilor.  

           Activitatea de perfecționare continuă a profesorilor diriginți, a îmbrăcat forme 

diverse cu trimitere directă catre  obiectivele majore stabilite: 

dezbateri și comunicări 

ateliere de lucru 

schimburi de experiență 

cercetări contatative și ameliorative 

mese rotunde 

activități educative( tematica fiind variată în funcție de obiectivele stabilite și de 

necesitățile de moment) 

           In vederea implicarii cât mai active a parinților în viața școlii , în cadrul  ședințelor 

cu părinții au fost împărtășite experiențe personale în această direcție foarte importantă și 

pentru elevi, dar și pentru parinti. 

            Pentru ca motivatia sa existe din toate punctele de vedere , fiecare diriginte a 

amenajat spațiul de lucru la nivelul clasei sale, respectând ambientul corespunzator: 

condițiile de igienă, aspect informativ , formativ,estetic, toate acestea facilitând 

diversificarea formelor de organizare a instruirii conform particularităților de vârstă și 

individuale. Dezvoltarea capacității de învățare s-a realizat prin abordarea unei diversități 

de forme de învățare: învățarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, 

observatiei directe, sustinerea și explicarea unor notiuni pe baza studiului individual. 

             Aprecierea rezultatelor școlare s-a facut prin elaborarea descriptorilor de 

performanta pentru unități de conținut grupate în diverse moduri, corespunzând 

standardelor de performanță, stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, 

stabilirea ulterior a modalitatilor de ameliorare si dezvoltare. Concret, fiecare membru al 

comisiei și-a intocmit PORTOFOLIUL la nivelul standardelor, urmărind eficiența acestuia 

în demersul didactic la nivelul fiecarui colectiv. Studiul individual a constituit de 

asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în demersul didactic a 

noutăților metodologice. 

             Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea și desfășurarea unor 

parteneriate educaționale , au constituit mijloace eficiente de formare continuă : 

- cursuri de perfecționare  

- participarea la cercurile pedagogice pe catedre desfășurate la nivel local și județean 

- simpozioane 

- “Integrarea tehnologiilor informationale și de comunicare în activitatea didactică “ 

- masa rotunda : “Invatamantul formal si cel informal”, etc. 

Activitatea desfăşurată 

Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009 

Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul 

liceal I.P.T si teoretic, de către toţi diriginţii; 

Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de programele Consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al 
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claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi 

semestriale la dirigenţie 

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi 

şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform 

programei de consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele 

de interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor 

de consiliere cu părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la 

parametri calitativi înalţi ora de dirigenţie 

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, 

activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor 

educative stabilite: 

Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale 

şi semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul școlii; 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative 

specifice statutului de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; 

majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună 

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe 

care îi coordonează 

Puncte slabe: 

O  parte că din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe 

discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţi 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice 

propuse 

- diriginţii claselor a IX-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu 

părinţii  

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a 

stabili un parteneriat eficient şcoală-familie   

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza 

analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea 

activităţilor metodice: 

Puncte forte: 

- au fost elaborate programe de activitati diverse, au fost postate pe portalul scolii spre a fi 

consultate de toti dirigintii 

Puncte slabe: 

preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite 
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numar mic de referate, materiale sustinute in cadrul activitatilor cu caracter metodic 

lipsa cursurilor de perfectionare pentru diriginti, organizate la nivelul scolii, ISJ,CCD 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi 

promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", activitati derulate in 

scopul interelationarii, dezvoltarii culturii grupale) 

Puncte forte: 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de 

coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de 

naştere ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul 

informativ a unui set de fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-

excursii de coeziune socială etc. 

Puncte slabe: 

insuficientă personalizare a claselor  

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi 

de management al relaţiilor psiho - afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

Puncte forte: 

- toţi  diriginţii au prelucrat  Regulamentul de Ordine Interioară al liceului la clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de 

risc şcolar, la nivel de clasă 

- majoritatea diriginţilor s-a preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 

situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

Puncte slabe: 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, 

care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 

Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare  

Puncte forte: 
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului / 

dirigintelui, aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică 

- a existat o bună colaborare cu Poliţia Locală în vederea prevenirii şi combaterii abaterilor 

disciplinare 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de 

absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea 

părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.) 

Puncte slabe: 

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din 

învăţământul obligatoriu 

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune 
Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

Puncte forte: 

- consilierea elevilor în vederea derulării învățământului on line 

- derularea de activităţi consiliere și orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasaa 

VIII-a și  a XII-a)privind programa și calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional al 

absolvenţilor.  

- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de bacalaureat și certificare a 

competenţelor profesionale. 

 

                                               Responsabil Comisia diriginților,  

                                                        prof. Stafie Elena- Raluca 
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5.1.15.  Programe educative  şcolare şi extraşcolare 
                                             

 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară desfașurată în  Liceul “Vasile 

Conta”, Tg. Neamț pe parcursul anului școlar 2019-2020 a avut în vedere : 

- valorificarea rolului definitoriu al educației în pregatirea copiilor și contribuția în 

devenirea lor  cetățeni activi într-o societate dinamică, în continuă transformare, 

contribuind totodata la procesul permanent de îmbunătățire a calității vieții ; 

- aplicarea modelului diversității prin abordarea educațională diferențiată, complementară, 

formală și non-formală (elevul devine resursă, producator, lider de opinie, deci participant 

activ) ; 

- stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonaleși sociale prin extinderea 

spațiului de 

intervenție în procesul educațional curricular, în scopul valorificării tuturor valențelor 

educative ale conținutului învățării în interesul superior al copilului. 

 

OBIECTIVE URMĂRITE: 

►asigurarea statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a 

procesului de învăţare permanentă;  

►conștientizarea necesității recunoaşterii  activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca 

parte esenţială a educaţiei obligatorii;  

►sporirea importanţei activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea 

sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi a competenţelor;  

►oferirea de oportunități prin intermediul activităților educative şcolare şi extraşcolare în 

vederea creării condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină 

a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;  

►stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, 

toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;  

►utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc 

complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;  

►promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare 

ridicării standardelor calităţii procesului educaţional;  

Activităţile educative din Liceul „Vasile Conta” s-au desfăşuratîn cadrul fiecărei 

comisii aflată în subordine şi au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; activităţile 

realizate s-au situat în sfera Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei 

pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei 

estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru 

drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui elev) , Educaţiei ecologice 

etc. 

 

Astfel, în elaborarea acestui raport s-au avut în vedere: 

     ►Activitatea desfășurată în cadrul Comisiei Metodice a Diriginților 

     ►Activitatea extrașcolară la nivelul școlii 

     ►Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor 

     ►Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinților 
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Activitatea desfășurată în cadrul Comisiei Metodice a Diriginților 

 

Diriginții claselor V-XII și-au asumat ,pe parcursul semestrului I al acestui an 

școlar, cu responsabilitate și seriozitate, rolul de îndrumator și consilier atât al colectivului 

de elevi, cât și al părintilor.  

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în 

conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de 

cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior.  

Principalele activităţi derulate au fost: 

►Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor; 

►Elaborarea planificărilor pentru Consiliere și orientare școlară conform programelor în 

vigoare; 

►Distribuirea, completarea și semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie 

între şcoala, elev si părinte; 

►Organizarea de ședinţe cu părinţii, centralizarea și interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor și propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe;  

►Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea 

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte; 

►Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

►Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, a violenței și a absenteismului precum şi pentru monitorizarea şi 

oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

și a elevilor cu părinți plecați în străinătate; 

►Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

 

      Proiectarea curriculara a fost realizată în consens cu mesajul cheie nr.5 al 

Memorandumului privind învățarea permanentă, respectiv regândirea obiectivelor 

consilierii și orientării școlare. În finalizarea documentului, au fost valorificate reperele 

metodologice pentru aria curriculara Consiliere si orientare**, document orientativ pe 

baza caruia se desfășoară activitățile specifice orelor de Consiliere și orientare și/ sau de 

Dirigenție. 

      Programele școlare pentru aria curriculara Consiliere și orientare particularizează 

urmatoarele domenii de competențe-cheie stabilite la nivel european***: 

competențe interpersonale, interculturale, sociale și civice; 

„a învăța să înveți”; 

competențe digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea 

informatiei și comunicarea electronică; 

competențe antreprenoriale. 

             În realizarea planificărilor, diriginții au respectat structura curriculumului, bazata 

pe : 

• Competențe generale 

• Valori și atitudini 

• Competențe specifice și conținuturi ale învățării 

• Sugestii metodologice           

Competențele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunoștinte și deprinderi, a 

căror dezvoltare este preconizată pe durata liceului, în timp ce competențele specifice 
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(derivate din competențele generale) urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecărui an 

scolar, au fost corelate cu conținuturi ale învățării și prezentate distinct, pentru clasa a IX-

a, a X-a, a XI-a si a XII-a. 

            Conținuturile învățării au respectat de asemenea urmatoarele cinci module 

tematice: 

Autocunoaștere și dezvoltare personala 

Comunicare și abilități sociale 

Managementul informațiilor și al învățării 

Planificarea carierei 

Calitatea stilului de viata 

Detalierea acestora la nivelul fiecarui an de studiu al învățământului liceal a fost 

realizată astfel încât să corespundă nevoilor educaționale și specificului de vârstă al 

elevilor, oferind, în același timp contexte tematice adecvate pentru dezvoltarea 

competențelor specifice. 

Sugestiile metodologice au  oferit exemple de demersuri didactice care pot fi 

utilizate pentru dezvoltarea competențelor specifice vizate de aria curriculara Consiliere si 

orientare, particularizate la nivelul fiecărui modul tematic și al fiecărui an de studiu al 

învățământului liceal.  

             O atenție deosebită s-a  acordat continuării  monitorizării elevilor cu probleme în 

învățare din fiecare colectiv , implicandu-i în activități didactice diverse în vederea 

participării active și conștiente  la propria formare  , atât pe plan intelectual cât și pe plan 

afectiv și psihic. 

Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a început odată cu 

constituirea Comisiei Diriginților la începutul anului școlar în ședința comisiei metodice în 

care au fost nominalizati toti profesorii diriginți. Tot în cadrul ședinței s-au trasat direcții 

care trebuie urmate pentru o bună desfășurare a comisiei, s-a discutat modelul de 

planificare pentru ora de Consiliere și s-au oferit sugestii de teme astfel încât toți diriginții  

să prezinte la timp planificările. S-a stabilit de asemenea intervalul în care să aibă loc 

ședințele cu părinții astfel incat să se poată organiza și  ședința Comitetlui Părinților pe 

școală. 

S-a alcătuit graficul întâlnirilor în cadrul ariei curriculare precum și temele ce vor 

fi discutate, s-a stabilit programul de activitate al activităților extrascolare și 

extracurriculare. 

Activitatea de Consilere și orientare a fost centrată pe formarea unor atitudini și 

comportamente cetățenești raportate la valorile autentice ale democraţiei. 

Misiunea noastră conjugă eforturile materiale și umane ale întregului colectiv de 

cadre didactice prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor de : 

- retehnologizare a procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT în lecţii și in 

toate activitățile desfășurate cu elevii; 

- încurajarea performanței, progresului școlar și organizarea de activități  care sa conducă 

la pregătirea individuală și stimularea valorilor. 

De un real folos a fost comunicarea dintre cadrele didactice, colaborarea pentru o 

mai largă și temeinică formare a elevilor noștri. Eficientizarea demersului didactic s-a 

realizat mai ales printr-o abordare inter si transdisciplinară ,limbajul utilizat fiind specific 

unor domenii conexe.  

             În cazul claselor a IX- a, s-a pus mare accent pe activitățile de consiliere ca parte 

integrantă a activităților de învățare dar și ca mijloace de consolidare și de recreere, 
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sporire a interesului, dezvoltare a imaginației creatoare. Se pot enumera colaborările în 

diferite acțiuni ale elevilor de la diferite clase , atat curriculare cât și extracurriculare.  

Majoritatea dirigintilor au colaborat cu profesorii de la clasă și cu colegii din 

comisie, dovadă fiind activitățile de inter-asistentă în vederea identificării celor mai 

eficiente strategii de predare –învățare și exploatare a potențialului intelectual și creativ al 

elevilor.  

             Activitatea de perfecționare continuă a profesorilor diriginti a îmbrăcat forme 

diverse cu trimitere directă către  obiectivele majore stabilite: 

►dezbateri și comunicări 

►ateliere de lucru 

►schimburi de experiență 

►cercetări contatative și ameliorative 

►mese rotunde 

              În vederea implicării cât mai active a parinților în viața școlii , în cadrul  

ședintelor cu părinții și a ședințelor din cadrul Asociației PRO PARENTES (Asociația 

părinților din școala noastră) au fost împărtășite experiențe și modele de bună practică. S-a 

realizat de asemenea diseminarea activităților școlare și extrașcolare desfășurate în școală, 

activități care au adus numeroase beneficii și satisfacții elevilor și părinților implicați și 

care au dus la o promovarea unei imagini pozitive a instituției noastre. 

               Pentru a îmbunătăți relația familie-școală, profesorii diriginți au oferit în cadrul 

ședințelor cu părinții informații periodice și chiar zilnic (la nevoie) semnalându-se orice 

abatere de la regulamentul școlii sau de la conduita model a elevului.  Se pot menționa 

lectoratele cu părinții în organizarea cărora s-au implicat majoritatea dirigintilor claselor 

IX-XII, întâlniri care au abordat diferite tematici specifice adolescenței.      

            În egală măsură am dezvoltat la elevii noștri simțul artistic prin cooptarea lor în 

formații de dans, muzica, trupe de teatru, coordonatori ai acestor activități fiind cadrele 

didactice ale școlii. 

            Formarea  deprinderilor practice s-au realizat prin folosirea de metode și procedee 

care să contribuie la creșterea gradului de originalitate și independență în rezolvarea 

sarcinilor de lucru. 

             Pentru a motiva elevii, fiecare diriginte a amenajat spațiul de lucru în fiecare 

clasă/laborator respectând condițiile de igiena, aspectul estetic, toate acestea facilitând 

diversificarea formelor de organizare a instruirii conform particularităților de vârstă și 

individuale ale elevilor. 

            Dezvoltarea capacității de învățare s-a realizat prin abordarea unei diversități ale 

formelor de învățare: învațarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, 

observației directe, susținerea și explicarea unor noțiuni pe baza studiului individual. 

             Aprecierea rezultatelor școlare s-a facut prin elaborarea descriptorilor de 

performanță pentru unități de conținut grupate în diverse moduri, astfel încât să 

corespundă standardelor de performanță, stabilirea probelor de evaluare conform 

obiectivelor, stabilirea ulterior  (ca urmare a concluziilor  în urma analizei acestora ) a 

modalităților de ameliorare și dezvoltare, însoțirea evaluărilor de observații și aprecieri 

folositoare elevilor dar și părinților în ideea stimulării la elevi a  ACTULUI DE 

INVĂȚARE.  

            Fiecare membru al comisiei și-a întocmit PORTOFOLIUL la nivelul standardelor 

educaționale în vigoare, urmărind eficienșa acestuia în demersul didactic la nivelul 

fiecărui colectiv. 
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             Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare 

continuă cu aplicativitate în demersul didactic. 

              Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea și desfășurarea unor 

parteneriate educaționale , au constituit mijloace eficiente de formare continuă : 

- cursuri de perfecționare 

- participarea la cercurile pedagogice desfășurate la nivel local si județean 

- simpozioane 

- integrarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în activitatea didactică “ etc. 

 

      În ceea ce privește ora saptămânală de consiliere cu părinții, aceasta a fost stabilită 

de toți  dirigințiiclaselor IX-XII înafara orelor de curs, dupa cum urmează: 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR : 

CLASA NUME ȘI PRENUME 

ÎNVĂȚĂTOR 

ZIUA INTERVAL 

ORAR 

CP A Toarcăș Teodora vineri 1000-1100 

CP B Alucăi Raluca luni 800-900 

CP C Aron Vasilica miercuri 1000-1100 

I A Timofte Ana joi 1200-1300 

I B Roman Manuela vineri 1100-1200 

I C Afloarei Cristina joi 900-1000 

IIA Maxim Oana vineri 1200-1300 

IIB Apostoae Lăcrămioara vineri 1100-1200 

IIC Lariu Gheorghița joi 900-1000 

IIIA Irina Lucia joi 800-900 

IIIB Iliescu Adriana luni 1000-1100 

IIIC Ciubotariu Diana vineri 1100-1200 

IVA Mosor Elena vineri 1200-1300 

IVB Popa Constanța vineri 1200-1300 

IVC Pușcașu Elena vineri 1200-1300 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL: 

CLASA DIRIGINTE CLASĂ ZIUA INTERVAL ORAR 

a V-a A Rîpanu Mihaela Marți  0900-1000 

a V-a B Filip Oana  Joi 1000-1100 

a V-a C Butnariu Nona Vineri 1100-1200 

a VI-a A Cristea Daniela Joi 1400-1500 

a VI-a B Sandu Marius- Emanuel Luni 1500-1600 

a VI-a C Carp Anișoara Miercuri 1600-1700 

a VII-a A Cojocariu Emilia Joi 1700-1800 
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a VII-a B MiclescuCorneliu Luni 1700-1800 

a VIII-a A Fărmuș Ioan Marți 1300-1400 

a VIII-a B Baciu Nicoleta Joi 1100-1200 

a VIII-a C Hîngănescu Carmen Marți  1300-1400 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL: 

 

II. Activitatea extrașcolară la nivelul școlii 

          Activitatea extrașcolară desfașurată în Liceul „VasileConta” a pus accentul pe 

activități care vizează dezvoltarea personală a elevului și sensibilizarea tuturor elevilor la 

nevoile  societății de astăzi.  

          În anul școlar  2019-2020, s-au desfășurat o serie de activități extrașcolare, 

proiecte și programe educative, cu participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor 

didactice ale şcolii, în organizarea și desfășurarea cărora s-au implicat afectiv, 

motivaţional şi conştient cadrele didactice  ale școlii, elevi, partenerii implicaţi în educaţie 

(Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul şcolar, Biblioteca, factori economici, reprezentanți ai 

comunității locale cât și o serie de ivitați de seamă: profesori universitari, reprezentanți ai 

ISJ Neamț etc.). 

 

CLASA DIRIGINTE CLASĂ 

 

ZIUA INTERVAL ORAR 

a IX-a A Popa Constantin Miercuri 0800-0900 

a IX-a B Afloarei George Miercuri    00-1000 

a IX-a C Nuțu Gheorghe Ghiocel vineri 700-800 

a IX-a D Trofin Manuela Vineri 1300-1400 

a X-a A Ilica Lăcrămioara-Lenus Luni 1100-1200 

a X-a B Timofte Lorena-Elena Marți  1300-1400 

a X-a C Cristei Daniela Joi 1500-1600 

a XI-a A Stafie Elena-Raluca Luni 1300-1400 

a XI-a B Pintilie Radu Mihail Miercuri 1200-1300 

a XI-a C Balan Simona  

 

1700-1800 

a XII-a A 

 

Moisii Maria Luni 1200-1300 

a XII-a B Frigare Iulia-Loredana Vineri 0800-0900 

a XII-a C Ioniche Anișoara Miercuri 

 

1200-1300 

a XII-a D Astăcioae Vasile Miercuri 1300-1400 

a XII-a D Achirei Marian luni 800-900 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE DESFĂȘURATE PE PARCURSUL 

ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 

 
Nr. 

crt. 

Luna Denumirea 

activității 

Locul 

desfășurării 

activității 

Perioada 

desfășurării 

activității 

Obiective 

urmărite 

Grup țintă Cadru didactic 

coordonator/org

anizator 

1. Septembrie “Let’s do it, 

Romania!”- “Ziua 

Curățeniei 

Naționale 2019” 

Cetatea 

Neamțului 

21 septembrie Mobilizarea 

elevilor în activități 

de ecologizare 

Elevii 

claselor a 

IX-a B,C 

Prof. Timofte 

Lorena-Elena 

Prof. Cristei 

Daniela 

Prof. Balan 

Simona 

“Ziua Europeană a 

Limbilor”, proiect 

local 

Sala de 

festivități a 

Liceului 

„Vasile 

Conta” 

26 septembrie Conștientizarea 

diversității 

lingvistice 

Promovarea 

plurilingvismului, a 

multilingvismului 

Încurajarea învățări 

limbilor străine 

Elevii 

claselor a 

VIII-a - a 

XII-a  

Prof. Cojocariu 

Karina Ingrid 

Prof. Bălan 

Emanuel 

Prof. Ilica 

Lăcrămioara 

Prof. Stafie Elena-

Raluca 

Prof. Leu 

Ecaterina 

 

„Dai carte ai 

parte!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

orășenească 

Tg. Neamț 

 

 

 

 

 

 

 

20 septembrie  

 

Educarea 

sensibilității 

copiilor prin 

implicarea ăn 

actiuni de 

voluntariat 

Dezvoltarea 

empatiei 

Formarea 

competențelor de 

comunicare 

Elevii 

claselor  a 

V-a – a 

VIII-a 

 

 

 

 

 

 

Prof. Cojocariu 

Karina Ingrid 

Prof. Filip Oana 

Prof. Cristea 

Daniela 

Prof. Fărmuș 

Ionuț 

 

 

 

 

 

 

”Stop Bullying!” 

 

Sala de 

festivități a 

Liceului 

„Vasile 

Conta” 

25 septembrie Creșterea gradului 

de conștientizare a 

efectelor negative 

ale fenomenului 

”bullying” 

Consilierea elevilor 

care practică 

”bullying” 

Elevii 

claselor  a 

V-a – a 

VIII-a 

 

Prof. Cojocariu 

Karina Ingrid 

Prof. Bălan 

Emanuel 

Prof. Timofte 

Lorena-Elena 

Prof. Popa 

Constantin 

Prof. Rîpanu 

Mihaela 

Prof. Afloarei 

George 

Luptător K1 

Cătălin Moroșanu 

”Frunze ruginii” – 

Culorile toamnei 

Parcul 

”Cetatea 

Neamțului” 

Septembrie  

 

 

 

 

Observarea naturii 

înconjorătoare 

Realizarea de 

proiecte tematice 

Elevii clasei 

pregătitoare

A 

Prof. pentru 

învățământul 

primar, Toarcăș 

Teodora 
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”Ziua recoltei” Sală de clasă  Septembrie 

 

Cunoașterea și 

recunoașterea 

fructelor 

Importanța 

fructelor în 

alimentația omului 

Elevii clasei 

pregătitoare

C 

Prof. pentru 

învățământul 

primar, Nicuță 

Vasilica 

 

”Cum ne 

comportăm acasă 

și la școală?” 

Sală de clasă Septembrie Însușirea regulior 

de conduită 

 

Elevii clasei 

I C, a III-a 

C, a IV-a A 

Prof. pentru 

învățământul 

primar, Afloarei 

Cristina 

Prof. pentru 

învățământul 

primar, Mosor 

Elena 

Prof. pentru 

învățământul 

primar, Ciubotariu 

Diana  

Psiholog Grosu 

Cristina 

2. Octombrie ”Cine sunt eu? 

Cine suntem noi? 

Ce este țara mea?” 

Muzeul 

”Mihail 

Sadoveanu” 

Grădina 

botanică 

Universitate

a Al. I. Cuza 

Iași 

5 octombrie 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea 

aspectelor 

etnografice și 

folclorice 

Valorificarea intra 

și interdisciplinară 

a conținutului 

informației istorice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Filip oana 

Prof. Nuțu 

Ghiocel 

Prof. Stafie Elena-

Raluca 

 

 

 

Ziua Educației  Sală de clasă 5 octombrie 

 

Să conştientizeze 

importanţa 

educaţiei pentru 

viitorul lor 

Elevii clasei 

a X-a C 

Prof. Cristei 

Daniela 

 

Ziua Educației 
Excursie Bucovina 

Gura 

Humorului,  

5 octombrie Vizitarea de 

obiective turistice 

Petrecerea timpului 

liber în natură  

Efectuarea de 

activități sportive  

Participarea la 

jocuri de 

autocunoaștere 

Elevii 

claselor a 

VI-a A a VI-

a B, a VII-a 

B, a VIII-a 

B 

Prof. Cristea 

Daniela 

Prof. Sandu 

Emanuel 

Ziua Educației 
Vizionare piesă de 

teatru ”Lampa lui 

Aladin” 

Casa 

Culturii ”Ion 

Creangă” 

Tg. Neamț 

3 octombrie Formarea unei 

atitudini de 

responsabilitate și 

respect față de 

carte și bibliotecă 

Elevii 

claselor  I-

IV 

Prof. înv. primar 

Oana Maxim 

Prof.înv. primar 

Mosor Elena 

Bibliotecar 

Ramona Necula 

Ziua 

Internațională a 

Bibliotecilor 

Școlare: Biblioteca  

- poartă deschisă 

spre cunoaștere                                                   

Bibliotecă  23 octombrie Formarea unei 

atitudini de 

responsabilitate și 

respect față de 

carte și bibliotecă. 

Încurajarea lecturii. 

Elevii 

claselor a V-

a – a XII-a 

Prof. înv. primar 

Lăcrămioara 

Apostoae 

Prof. înv. primar 

Gheorghița Lariu-

Rusu-Movilă 

Bibliotecar 

Necula Ramona 



 

 74 

  Un gest de 

prietenie, o rază de 

iubire 

Sală de clasă 26-28 

octombrie 

Descoperirea 

frumuseților patriei 

 

Elevii clasei 

CP A 

Invățător, Toarcăș 

Teodora 

 

Săptămână 

Frunze ruginii cad 

pe cărări 

Parcul 

orășenesc 

    octombrie Activitate de tip 

șezătoare – 

confecționarea 

unor jucării 

folosind materiale 

din natură. 

Elevii clasei 

CP B 

Prof. înv. primar 

Alucăi Raluca 

Curățenia de 

toamnă 

Parcul 

orașului Tg. 

Neamț 

    octombrie Conștientizarea 

nevoii de a trăi 

într-un mediu curat 

și sănătos 

Elevii clasei 

a III-a A 

Învățător Irina 

Lucia 

Locul în care 

locuiesc 

Sală de clasă    octombrie Concurs de desene, 

pictură, eseu 

Elevii clasei 

a V-a B 

Prof. Filip Oana 

  Tîrgul Intenațional 

RIUF 

Sala 

Congress 

Holl Pallas 

Mall Iași 

24 octombrie 

2019 

Oferta educațională 

universitară 

Elevii 

claselor a 

XII-a  

Prof. Timofte 

Lorena 

Prof. Ioniche 

Anișoara 

Prof. Bălan 

Simona 

Prof. Frigare Iulia  

3. Noiembrie Simpozionul 

regional “Ars 

Oeconomica” 

Liceul 

“Vasile 

Conta” 

 

2 noiembrie Valorificarea noilor 

teorii economice 

europene din 

perspectiva 

soluţionării 

conflictelor 

paradigmatice 

actuale; 

Promovarea în 

rândul elevilor a 

unor demersuri 

creative şi 

inovatoare în 

domeniul culturii și 

al științelor sociale 

Elevi de 

liceu 

Cadre didactice 

din Liceul “Vasile 

Conta” 

Cadre didactice 

din alte județe 

Invitați speciali 

 

Micul pieton Sala de clasă   noiembrie Însușirea regulilor 

de circulație  

 

Elevii clasei 

II C 

Prof. înv. primar 

Gheorghița Lariu-

Rusu-Movilă 

“Mâini dibace” Sală de clasă   noiembrie Valorificarea 

potențialului 

artistic al elevilor 

Dezvoltarea 

spiritului de 

echipă/ spiritului 

competitiv 

Elevii clasei 

Pregătitoare 

C 

Prof. pentru 

învățământul 

primar, Nicuță 

Vasilica 

 

”Ziua mondială a 

animalelor” 

Sală de clasă noiembrie Prezentare film 

documentar 

Concurs afișe 

Elevii clasei 

IC 

Prof. pentru 

învățământul 

primar, Afloarei 

Cristina 

Medic veterinar 

”Ziua mondială a 

salutului” 

Sala de clasă noiembrie Valorificarea 

simțului civic prin 

realozare de 

postere și joc de rol 

Elevii clasei 

a III-a B 

Invățător, Iliescu 

Adriana 

 



 

 75 

Să ne sărbătorim 

împreună 

aniversarea ! 

Sala de clasă 8 noiembrie Dezvoltarea 

competențelor de 

comunicare în 

cadrul 

parteneriatului 

școală-familie 

Elevii clasei 

a III-a A 

Părinți 

Învățător Irina 

Lucia 

4. Decembrie Marea Unire 

 

Sala de clasă 

 

 decembrie Conștientizarea și 

cultivarea 

sentimentului de 

patriotism 

Proiect educațional 

școală-bibliotecă 

  Copiii au recitat 

poezii, au 

interpretat cântece 

patriotice, au 

realizat harta 

României din 

steaguri tricolore și 

desene ale portului 

tradițional 

Elevii clasei 

a III-a C 

Înv. Ciubotariu 

Mihaela- Diana 

MAREA UNIRE – 

ZIUA 

NAȚIONALĂ A 

ROMÂNIEI 

(activitatea face 

parte din cadrul 

activității 

PARTENERIAT 

pentru activități 

metodice, științifice 

și culturale C.C.D. 

Neamț) 

Bibliotecă  decembrie Cunoașterea 

importanței istorice 

a zilei de 1 

Decembrie și 

dezvoltarea 

sentimentului de 

mândrie și prețuire 

față de valorile 

neamului românesc 

Elevii 

claselor 

pregătitoare, 

claselor I, II, 

III, IV 

Prof. înv. primar 

Ana Timofte 

Prof. înv. primar 

Manuela Roman 

Prof. înv. primar 

Cristina Afloarei 

Prof. înv. primar 

Oana Maxim 

Prof. înv. primar 

Lăcrămioara 

Apostoaie 

Prof. înv. primar 

Lariu-Rusu-

Movilă 

Gheorghița 

Prof. înv. primar 

Irina Lucia 

Prof. înv. primar 

Adriana Iliescu 

Prof. înv. primar 

Diana Ciubotariu 

Prof. înv. primar  

Elena Mosor                                                            

Prof. înv. primar 

Constanța Popa 

Prof. înv. primar 

Elena Pușcașu 

Prof. înv. primar  

Teodora Toarcăș                                 

Prof. înv. primar  

Raluca Alucăi 

Prof. înv. primar  

Vasilica Nicuță 

Bibl. Ramona Nec 
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E ziua de 

Crăciun !- tombolă 

Sală de clasă 

 

 decembrie 

 

 

Cunoașterea 

tradițiilor 

românești 

Învățarea prin joc 

Elevii clasei 

a III-a A 

 

Învățător Irina 

Lucia 

 

 

Tombolă de 

Crăciun 

Sala de clasă  decembrie Dezvoltarea 

coeziunii de grup 

Elevii clasei 

a III-a C 

Înv. Ciubotariu 

Mihaela-Diana 

Spectacol de 

colinde dedicat 

sărbătorilor de 

iarnă 

Sala de 

festivități a 

Liceului 

„Vasile 

Conta” 

20 decembrie Promovarea 

tradițiilor și 

obiceiurilor  

Promovarea 

talentului artistic al 

elevilor 

Elevi din 

clasele I-XII 

Cadre didactice 

din Liceul “Vasile 

Conta” 

5. Ianuarie Cel mai mare poet 

al țării noastre 

 

Bibliotecă 

 

15 ianuarie 

 

Îmbogățirea 

cunoștințelor cu 

privire la viața și 

opera poetului 

Mihai Eminescu 

Elevii clasei 

a III-a A 

 

Învățător Irina 

Lucia 

 

 

ZIUA CULTURII 

NAȚIONALE  

 Eminescu – in 

memoriam 

Bibliotecă 15 ianuarie Îmbogățirea 

cunoștințelor cu 

privire la viața și 

opera poetului 

Mihai Eminescu 

Elevii clasei 

a X-a B 

Prof. Timofte 

Lorena 

Bibliotecar, 

Necula Ramona 

ZIUA CULTURII 

NAȚIONALE  

 Eminescu – in 

memoriam 

Bibliotecă 15 ianuarie Îmbogățirea 

cunoștințelor cu 

privire la viața și 

opera poetului 

Mihai Eminescu 

Elevii clasei 

a III-a B 

Învățător Iliescu 

Adriana 

Activitate dedicată 

marelui poet Mihai 

Eminescu 

Sală de clasă 15 ianuarie Cultivarea gustului 

pentru lectură 

Elevii clasei 

a III-a C 

Înv. Ciubotariu 

Mihaela- Diana 

 

ZIUA CULTURII 

NAȚIONALE  

 Eminescu – in 

memoriam 

Bibliotecă 15 ianuarie Însușirea de 

cunoștințe 

referitoare la un 

moment din istoria 

literaturii române – 

nașterea marelui 

scriitor Mihai 

Eminescu 

Elevii clasei 

a IV-a C 

Prof. înv. primar 

Elena Pușcașu 

 

ZIUA CULTURII 

NAȚIONALE  

 Eminescu – in 

memoriam 

Bibliotecă 15 ianuarie Însușirea de 

cunoștințe 

referitoare la un 

moment din istoria 

literaturii române – 

nașterea marelui 

scriitor Mihai 

Eminescu 

Elevii clasei 

a V-a B 

Prof. Filip Oana 

Bibl. Ramona 

Necula 

ZIUA CULTURII 

NAȚIONALE  

 Eminescu – in 

memoriam 

Bibliotecă 15 ianuarie Însușirea de 

cunoștințe 

referitoare la un 

moment din istoria 

literaturii române – 

nașterea marelui 

scriitor Mihai 

Eminescu 

Elevii clasei 

a IV-a A 

Prof. înv. primar  

Elena Mosor                                                             

Bibl. Ramona 

Necula 
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ZIUA CULTURII 

NAȚIONALE  

 Eminescu – in 

memoriam 

Bibliotecă 15 ianuarie Însușirea de 

cunoștințe 

referitoare la un 

moment din istoria 

literaturii române – 

nașterea marelui 

scriitor Mihai 

Eminescu 

Elevii clasei 

IIB, IIC 

Prof. înv. primar 

Lăcrămioara 

Apostoae 

Prof. înv. primar 

Gheorghița Lariu-

Rusu-Movilă 

Bibliotecar 

Necula Ramona 

ZIUA CULTURII 

NAȚIONALE  

 Eminescu – in 

memoriam 

Bibliotecă 15 ianuarie Însușirea de 

cunoștințe 

referitoare la un 

moment din istoria 

literaturii române – 

nașterea marelui 

scriitor Mihai 

Eminescu 

Elevii clasei 

a IV-a B 

Prof. înv. primar 

Constanța Popa 

Bibl. Ramona 

Necula 

Activitate dedicată 

“Micii Uniri” 

Bibliotecă 23 ianuarie Cultivarea 

sentimentului de 

mândrie patriotică 

pentru realizările 

înaintaşilor și de 

responsabilitate 

pentru destinul ţării 

noastre 

Elevii clasei 

a XI-a B, a 

XI-a C 

Director adjunct, 

prof. Emanuel 

Balan 

Prof. Pintilie 

Radu-Mihail 

Prof. Balan 

Simona 

Bibliotecar, 

Necula Ramona 

Activitate dedicată 

“Micii Uniri” 

Bibliotecă 24 ianuarie Familiarizarea 

elevilor cu 

personalitatea 

marelui domnitor 

Alexandru Ioan 

Cuza și cu a 

momentului în care 

s-a înfaptuit Unirea 

Elevii clasei 

pregătitoare 

B 

Prof. pentru 

înv.primar 

Manuela Roman 

Proiect educațional 

părinți – Școala 

părintelui 

responsabil  

Tema:”Modalități 

eficiente de 

educație școlară și 

parentală” 

 

Sală de clasă ianuarie Subteme de lucru: 

Cum să dezvoltăm 

sentimentul de 

valoare personală, 

responsabilitatea, 

cooperarea, 

gestionarea 

emoțională, 

rezolvarea de 

conflicte, 

disciplinarea la 

copii 

Elevi de 

liceu 

Prof. Grosu 

Cristina 

6. Februarie Excursie Voroneț Voroneț 1-3 februarie Vizitarea de 

obiective turistice 

Practicarea de 

sporturi de iarnă 

Elevii 

claselor a a 

V-a C, VII-a 

C 

Prof. Nuțu 

Gheorghe- 

Ghiocel 

Prof. Stafie 

Raluca 

Prof. Astăcioae 

Vasile 
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Să ne sărbătorim 

împreună 

aniversarea ! 

Sala de clasă 15 februarie Dezvoltarea 

competențelor de 

comunicare în 

cadrul 

parteneriatului 

școală-familie 

Elevii clasei 

a II-a A 

Părinți 

Învățător Irina 

Lucia 

 Excursie tematică Fălticeni 

Botoșani 

16 februarie Familiarizarea 

elevilor implicaţi 

cu arta 

spectacolului 

teatral; 

Formarea şi 

dezvoltarea 

abilităţii 

interpersonale, 

îmbunătăţirea 

exprimării 

emoţionale. 

Elevii clasei 

a VIII-a C 

Prof. Filip Oana 

Etapa locală a 

competiției 

Business Plan 

Sala de 

festivități 

februarie Dezvoltarea 

spiritului 

antreprenorial 

Elevii 

claselor a 

XI-a 

Prof. Pintilie 

Radu-Mihail 

Prof. Ioniche 

Anișoara 

Prof. Atudosiei 

Iuliana 

7. Martie A venit 

primăvara !- 

șezătoare literară 

 

 

Sala de clasă 

 

1 martie 

Dezvoltarea 

competențelor de a 

vorbi în fața unui 

public ; 

Dezvoltarea 

spiritului de echipă 

prin joc didactic. 

Elevii clasei 

a II-a A 

Părinți 

Învățător Irina 

Lucia 

“Hai la teatru !” 

Vizionarea piesei 

de teatru “O 

scrisoare pierdută” 

Teatrul 

Național 

”Vasile 

Alecsandri” 

din Iași 

1 martie Sporirea interesului 

elevilor pentru arta 

teatrală 

Elevii 

claselor a V-

a A, a VII -a 

B, a VIII-a 

B, a IX-a C 

și a X-a A 

Prof. Cristea 

Daniela 

Prof. Timofte 

Lorena 

Prof. Trofin 

Manuela 

Prof. Stafie Raluca 

”Mărțișoare și 

felicitări pentru 

mama” – activitate 

în colaborare cu 

Clubul Copiilor Tg. 

neamț și în 

parteneriat cu Casa 

Culturii ”Ion 

Creangă”  

Casa 

Culturii ”Ion 

Creangă” 

1 martie Valorificarea 

talentului artistic al 

elevilor 

 

 

 

 

Elevii clasei 

pregătitoare 

A 

Prof. pentru înv. 

primar Roman 

Manuela 
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ZIUA 

SCRIITORULUI  

 Scriitori moldoveni 

( activitatea face 

parte din Proiectul 

de parteneriat 

educațional Lumea 

cărților – lumea 

mea) 

Bibliotecă 2 martie Valorificarea 

potenţialului 

educativ oferit de 

scriitorii 

moldoveni, atât ca 

autori de poezie şi 

proză, cat şi ca 

modele de cultură 

şi de conduită 

morală pentru 

elevi. 

Elevii clasei 

IB, IC 

Prof. înv. primar 

Lăcrămioara 

Apostoae 

Prof. înv. primar 

Gheorghița Lariu-

Rusu-Movilă 

Bibliotecar 

Necula Ramona 

Activitate dedicată 

zilei de “8 Martie” 

Sala de clasă 8 martie Valorificarea 

potențialului 

artistic 

Elevii clasei 

a II-a C 

Înv. Ciubotariu 

Mihaela- Diana 

 

 

III. Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor 

       Activitatea desfășurată de membrii Consiliului Școlar al elevilor din Liceul 

“Vasile Conta” a fost una bogată și fructuoasă. Astfel, C.Ș.E. a ținut o legatură permanent 

cu consilierul educativ cu care s-a întâlnitori de câte ori a fost necesar. Astfel, în afara 

participării active la viața școlii, membrii C.E. au informat în permanența colectivele de 

elevi din care faceau parte despre activitățile desfășurate în școală. Au propus și derulat 

activități interesante în organizarea și desfășurarea cărora au implicat elevii școlii,  

proiecte în colaborare cu alte licee din oraș și cu Organizația Inițiativa Tinerilor Neamț. 

             Anului școlar 2019-2020 le-a oferit încă o dată elevilor posibilitatea să-si aleagă 

liderii prin vot democratic. S-a organizat o campanie lectorală prin intermediul căreia 

candidații la o funcție în C.Ș.E. au avut ocazia să se prezente colegilor lor și să-șifacă 

publice ideile și proiectele pe care și le-au propus să le desfășoare în anul școlar în curs. 

Membrii C.Ș.E. din “LiceulVasile Conta” în anul școlar 2019-2020 au fost următorii : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Nume şi prenume Clasa Funcţia 

1. Filip Maria-

Mădălina 

a XI-a A Preşedinte 

2. Roşu Beatrice-

Andreea 

a XI-a A Vicepreşedinte 

3. Adăscăliței Mihaela a XI-a A                   

Vicepreşedinte 

4. Tărîță Gabriela a IX-a A Vicepreşedinte 

5. Gînga Andreea a XI-a A Secretar 
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În anul școlar 2019-2020 Consiliul Școlar al Elevilor a desfășurat următoarele 

activități, proiecte și parteneriate : 

 

Semestrul I: 
Nr. 

Crt. 

Denumirea  

activității 

Data: Grup țintă Obiective propuse/ 

Desfășurare 

Profesori coordonatori 

1. „Cafenea publică„ 10.2019 Elevii din 

L.V.C. 

-dezbaterea urmatoarelor teme: 

educație, voluntariat si 

democratie; 

-colaborarea și încercarea 

rezolvărilor acestor trei aspecte 

importante din viața noastră; 

Prof. Karina Ingrid Cojocariu 

Prof. Balan Emanuel 

Prof. Timofte Lorena 

2. Trupa de dans a 

L.V.C. 

10.2019 Elevii din 

L.V.C. 

-dezvoltarea sociabilității, 

colaborării și lucrului în echipă 

-recrutarea elevilor doritori să se 

afirme în dans 

Prof. Karina Ingrid Cojocariu 

Prof. Timofte Lorena 

5. “Traficul de 

persoane- o 

realitatesocială” 

10.2019 Elevii LVC -prezentări power-point, 

jocurididactice, dezbatere 

 

Prof. Balan Emanuel 

Prof. Timofte Lorena 

Invitat: reprezentantPoliția de 

proximitate 

6. “Săspunem nu 

drogurilor!” 

11.2019 Elevii LVC -prezentări power-point, 

dezbatere 

Prof. Balan Emanuel 

prof. Timofte Lorena 

Invitat: reprezentantPoliția de 

proximitate 

 

7. Zilele L.V.C 11.2019 Profesori, 

părinți, elevi 

-implicarea elevilor în activități 

extracuriculare cu ocazia 

celebrării zilelor liceului; 

Prof. Karina Ingrid Cojocariu 

Prof. Balan Emanuel 

Prof. Timofte Lorena 

8. Proiect de caritate 10.12.2019

-

23.12.2019 

Persoane cu 

handicap din 

asociatia 

”SPERANTA

” 

-familiarizarea elevilor și a 

adulților cu specificul acțiunilor 

de voluntariat; 

 

Prof. Karina Ingrid Cojocariu 

Prof. Timofte Lorena 

9. Moșul Secret Saptamana 

12-22 

decembrie 

2019 

Elevii din 

L.V.C. 

-marcarea sarbatorilor de iarna 

prin scrisori si biletele pentru 

persoanele dragi din scoala. 

Prof. Karina Ingrid Cojocariu 

Prof. Timofte Lorena 

10. „CONTează și 

Crăciunul” 

22 

decembrie 

2019 

Elevii din 

L.V.C. 

-marcarea sărbătorii Crăciunului 

prin participarea elevilor la un 

dans sincron în curtea liceului; 

- 

Prof. Karina Ingrid Cojocariu 

Prof. Balan Emanuel 

 

Prof. Timofte Lorena 

11. Serbare de 

Crăciun 

22 

decembrie 

2019 

Profesori, 

părinți,elevi 

-promovarea momentelor 

artistice desfășurate de elevii 

liceului pe tema sărbătorilor de 

iarnă; 

-dezvoltarea și încurajarea 

aptitudinilor artistice ale 

elevilor; 

Prof. Karina Ingrid Cojocariu 

Prof. Timofte Lorena 
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Semestrul al II-lea: 

 
Nr. 

Crt. 

Denumirea  

activității 

Data: Grup țintă Obiective propuse/ 

Desfășurare 

Cadre didactice 

1. Love Box 15.02.2020

-

18.02.2020 

Elevii din 

L.V.C. 

-marcarea zilei îndrăgostiților 

prin scrisori şi bilete destinate 

elevilor din şcoli 

 

Prof. Timofte Lorena-Elena 

 

 

I. Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinților 

            În cadrul întâlnirilor periodice cu părinții din cadrul CONSILIULULUI 

REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR s-a urmarit permanent consolidarea relației școală-

familie-comunitate și promovarea unui dialog sincer cu părinții. Asociația PRO 

PARENTES (Asociația părinților elevilor din școala noastră) s-a implicat activ în toate 

proiectele desfășurate în școală și a susținut inițiativele cadrelor didactice în ceea ce 

privește organizarea de activități școlare și extrașcolar. 

 

RAPORT COMASAT: 
 

 Activitatea comisiei în anul şcolar 2018-2019 a avut în vedere coordonatele 

cuprinse în programul de asigurare a calităţii şi a urmărit realizarea criteriilor stabilite de 

acest program. 

 Au fost urmărite principiile de calitate şi au fost adoptate modalităţi care să 

permită aplicarea şi realizarea lor. 

P1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII: 

- Au fost stabilite responsabilităţi ale membrilor comisiei. 

- Au fost elaborate şi dezbătute rapoartele de activitate ale comisiei. 

- S-au întocmit procese verbale ale întruniriilor membrilor comisiei. 

P2. RESPONSABILITĂŢI DE MANAGEMENT: 

- Am promovat egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare 

şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

P3. MANAGEMENTUL RESURSELOR: 

-S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la 

resursele de învăţare. 

-Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

-Nu au existat conflicte între membrii comisiei. 

P4. PROIECTARE ŞI DEZVOLTARE: 

-Programele de dezvoltare sunt concepute astfel încât elevii sunt puşi pe primul loc, 

existând o flexibilitate în abordarea strategiilor de învăţare. 

-Programele de învăţare oferă posibilitatea continuării studiilor. 

P5. PREDARE ŞI ÎNVĂTARE: 

-S-au folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea 

pentru propriul proces de învăţământ. 
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P6. EVALUARE ŞI CERTIFICAREA ÎNVĂŢĂRII: 

- Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în 

legătură cu progresul realizat. 

P7. MĂSURARE ŞI ANALIZĂ: 

- S-a hotărât evaluarea sistematică pentru a identifica priorităţile şi ţintele de îmbunătăţire 

a acţiunii. 

P8. ÎMBUNĂTĂŢIRE: 

-Implicarea tuturor cadrelor în implementarea planurilor de acţiune. 

- Stabilirea modalităţilor de îmbunătăţire pentru realizarea standardelor de calitate. 

 Se impune organizarea în etapele următoare a întregii activităţi a comisiei astfel 

încât aceasta să se integreze eficient şi să contribuie la realizarea programului general de 

asigurare a calităţii la nivelul unităţii noastre şcolare. 

 

Activitatea desfăşurată de Consilierul educativ și de membrii CMD, an școlar 2019-2020 

 Studiereanoilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009 

 Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul de 

către toţi diriginţii; 

 Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere 

şi orientare specifice învăţământul liceal I.P.T  

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi 

orientare, conform nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată 

machetelor planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie 

 Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi 

şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform 

programei de consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

 Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de 

interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de 

consiliere cu părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri 

calitativi înalţi ora de dirigenţie 

 Puncte slabe: 

- Sunt situaţii in care diriginţii desfăşoară orele de dirigenţie in afara scolii fără insa a 

anunţa din timp locaţia si tipul activităţii derulate. 

 Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, 

activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor 

educative stabilite: 

 Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi 

semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul colegiului 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor 

anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor 
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- diriginţii au beneficiat (în format electronic) de macheta caietului dirigintelui, adaptată la 

noile cerinţe ale consilierii şi orientării 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative 

specifice statutului de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; 

majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună 

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care 

îi coordonează 

 Puncte slabe: 

Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea 

situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 

 Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

 Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de 

machete ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice 

propuse 

- toţi diriginţii claselor a IX-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii 

 Puncte slabe: 

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu 

părinţii  

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili 

un parteneriat eficient şcoală-familie   

 Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în 

baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea 

activităţilor metodice: 

 Puncte forte: 

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii 

educative 

 Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi 

promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale – 

tablouri, flori,  seturi de fotografii reprezentative pentru clasă) 

 Puncte forte: 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de 

coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere 

ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a 

unui set de fotografii reprezentative, cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune 

socială etc. 

 Puncte slabe: 

- insuficientă personalizare a claselor din punct de vedere ornamental  

 Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi 

de management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 
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 Puncte forte: 

- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al colegiului la 

clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc 

şcolar, la nivel de clasă 

- mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, 

conştientizând astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 

situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la 

clasă şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă 

 Puncte slabe: 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care 

nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 

 Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

 Puncte forte: 

- derularea de activităţi consiliere și orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere 

ridicată la clasa  a XII-a) privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul 

socioprofesional al absolvenţilor.  

- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de certificare a 

competenţelor profesionale 

 Puncte slabe: 

- Programa prea încărcată 

 

Consilier educativ, 

prof. Timofte Lorena-Elena 

 

 

6. Activitatea  departamentului secretariat  
Asigurată prin cele trei secretare, Zaharia Liliana, Ghilan Claudia şi Cosma Mihaela, 

s-a desfăşurat cu respectarea sarcinilor din fişa postului, în mod  cursiv şi pe multiple 

planuri, după cum urmează: 

 întocmirea fişei de încadrare pentru serviciul personal 

 întocmirea statului de funcţii cu personalul angajat în anul şcolar 2019/2020 

 întocmirea contractelor de munca pentru suplinitori 

 verificarea si completarea dosarelor personale a cadrelor didactice si a personalului 

nedidactic 

 întocmirea dosarelor si a situaţiei privind înscrierea pentru obţinerea gradelor 

didactice 

 procurarea , completarea carnetelor de munca ale angajatilor unitatii 

 întocmire dosar copii inscrisi in clasa CP si clasa a IX-a 

 înregistrarea elevilor de clasa I si a celor transferati in Registrul de evidenta si 

miscare al elevilor 

 înregistrarea cu datele personale a elevilor de clasa I si a celor transferati in 

Registrul matricol 

 verificarea dosarelor privind acordarea rechizitelor scolare 

 verificarea dosarelor privind acordarea burselor sociale 
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 verificarea dosarelor privind acordarea sprijinului financiar “Bani de liceu” 

 înregistrarea si pastrarea cererilor privind transferul elevilor 

 solicitarea foilor matricole pentru elevii veniti prin transfer 

 eliberarea foilor matricole pentru elevii plecati prin transfer 

 operarea in registrele de evidenta si miscare precum si in cel matricol in cazul 

elevilor transferati 

 completarea si expedierea la ISJ Neamt a SC-urilor de inceput de an scolar pentru 

invatamantul prescolar, primar, gimnazial si liceal. 

 

 

7. Departamentul contabilitate 
Reprezentat de contabilul şef, Hantăr Mihaela şi doamna Ţîrdea Irina care a ţinut 

evidenta sintetica si analitica, execuţia bugetară  a cheltuielilor pe unităţi, capitole 

subcapitole, articol, aliniat.  

Domnișoara  contabil  Hantăr Mihaela: 

 - a  întocmit  balanţele de verificare lunare pentru toate fondurile: local, 

republican, fond extrabugetar, balanţe pentru mijloace fixe, obiecte de inventar, 

încadrarea cheltuielilor prin complectarea angajamentelor bugetare ordonanţări  

aplicarea vizei de control financiar preventiv   state de plata ,centralizator 

salarii   pentru toate unitatile,  sume de mandate, bilanţ contabil la 31 

decembrie  2019.  

 A angajat, ordonanţat  si vizat plăţile cu încadrarea strictă în creditele bugetare 

aprobate conform clasificaţiei în vigoare 

 A organizat inventarierea anuala cu instruirea comisiilor de inventariere. pentru 

tot centrul financiar. 

 A clasat şi păstrat toate  actele  justificative de cheltuieli, documente contabile 

pentru arhiva financiar - contabilă. 

 A verificat şi centralizat  statele de plată ale salariaţilor, întocmind alimentările 

de   card, state de burse . 

 Decontări salariale, pe data de 14 a fiecărei  luni, plăti furnizori de materiale şi 

investiţii, înregistrări contabile şi închiderile lunare . 

 A instruit comisia de inventariere anuală si a inventariat conf. Legii 82\1991 si 

Ordin 1753\2003 

 A  întocmit monitorizarea lunară a  cheltuielilor de personal pentru Primaria 

Oras Tg. Neamţ 

 A întocmit SC1 si SC2  lunar cu cheltuielile de personal conform clasificaţiei 

bugetare pe categorii de personal didactic, auxiliar si nedidactic  pentru ISJ 

Neamţ. 

 - A întocmit   semestrial anexa 01099L,010009,010022 conf . HG 186\2004 si 

lunar dec 100 către D.G.F.P. – Neamţ. 

 Coordonarea activităţii în cadrul compartimentului financiar-contabil şi 

stabilirea sarcinilor de serviciu pentru compartiment  împreuna cu conducerea 

unităţii. 

 Colaborare cu conducerea unităţii, privind fundamentarea bugetului prin 

strângerea de la personal a necesarului de dotări, deplasări de personal, 

perfecţionării, acordarea de sporuri. 
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 Ordonanţarea plăţilor după prezentarea listei de furnizori aprobate de 

ordonatorul de credite. 

 A depus darea  de seama contabilă  pentru anul 2019, corect şi la timp. 

 Înaintez necesar lunar de credite pentru  cheltuielilor de personal, materiale, 

burse,  investiţii, ajutoare financiare. 

 A întocmit declaraţii lunare către Trezorerie, 

 A decontat  plăţi  în toate conturile deschise de către unitatea noastră la 

Trezorerie 

 A depus  spre finanţare cereri de admitere la finanţare a obiectivelor de 

investiţii 

 A întocmit  balanţele analitice  lunare pentru  materiale de curăţenie, pe baza 

facturilor şi a bonurilor de consum primite de la Grădiniţa nr.1. 

 A centralizat prezenţa copiilor lunar pe baza listelor nominale de prezenţă de la 

educatoare, dar şi încasările pentru hrana copiilor pe baza registrelor, lunar, de 

la cele două grădiniţe întocmind astfel balanţa pentru partenerii economici la 

sfârşitul fiecărei luni.  

 A întocmit  balanţele analitice  lunare pentru produsele alimentare în  baza 

facturilor şi a centralizatoarelor lunare de consum alimente primite de la 

Grădiniţa nr.1. 

 A efectuat punctaje lunare cu administratorii de patrimoniu de la cele două 

grădiniţe 

 pentru stocurile de  alimente -3027, materiale consumabile – 3028 , 

medicamente – 3029. 

 A organizat inventarierea anuală, cu instruirea comisiilor de inventariere. 

pentru Grădiniţa cu program normal  si prelungit nr. 1 si Grădiniţa cu program 

normal si prelungit  

 A întocmit documentaţia la cererea de oferta organizată pentru Grădiniţa nr.1, 

pentru achiziţionarea de alimente , a făcut parte  din comisia de licitaţie. 

 A clasat şi păstrat toate  actele  justificative de cheltuieli, documente contabile 

pentru arhiva financiar - contabilă. 

 A efectuat  plăţi către furnizorii de materiale  de curăţenie şi către furnizorii de 

produse alimentare pentru Grădiniţa cu program normal  si prelungit nr. 1 cu 

program normal, în funcţie de bugetul aferent şi încasările de la părinţi pentru 

furnizorii de produse alimentare.  

 Ordonanţarea plăţilor după prezentarea listei de furnizori aprobate de 

ordonatorul de credite. 

 

8. Activitatea laborantului  
   În activitatea de laborant în cadrul unităţii şcolare, reprezentată de Dulhai Maria, s-au 

desfăşurat, în anul şcolar 2019 - 2020, următoarele activităţi : 

 pregătirea laboratorului pentru începerea anului şcolar 

 recepţionarea materialului didactic nou intrat  

 întocmirea planificărilor pentru lucrările practice de laborator 

 întocmirea tabelelor cu elevii care intră în laboratoare – prelucrarea normelor 

NTSM şi PSI 

 întocmirea listelor cu material didactic, aparatură şi ustensile pentru 

laboratoare 
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 participarea la cercul pedagogic 

 verificarea inventarului pe laboratoare 

 identificarea şi propunerea spre casare a unor materiale didactice deteriorate 

sau depăşit gradul de uzură 

 menţinerea ordinei, curăţeniei în laboratoare,  precum şi buna funcţionalitate  

 desfăşurarea  de  activităţi la nivelul  unităţii cu ocazia unor evenimente  

 

 

9. Departamentul administrativ: 
Reprezentat de Dediu Manuela, Manea Elena şi Ailioae Mariana în calitate de 

gestionar şi administrator patrimoniu al acestei unităţi a executat în semestrul I şi 

îndeplinit sarcini si atribuţii după cum urmează : 

În perioada de începere a anului şcolar s - a ocupat de igienizarea şi curăţenia 

localurilor şi încăperilor şcolii împreuna cu personalul din subordine.   

Astfel a procedat la procurarea de materiale necesare întreţinerii  curăţeniei şi 

dezinfecţiei prin referate de necesitate întocmite,prin aducerea lor în unitate înregistrare  şi 

distribuirea lor pe fiecare persoana în parte. 

Unitatea şcolară s-a prezentat foarte bine si în ce priveşte sălile de clasă, dotate cu 

mobilier nou la clasele de liceu, înlocuind mobilierul vechi. 

Pentru mobilierul nou s-a întocmit NIR şi s-a procedat la inventarierea acestuia. 

A predat şi primit pe bază de proces verbal către învăţatori si diriginti clasele. 

A procedat la   primirea manualelor noi de la ISJ Neamţ, înregistrarea si 

distribuirea acestora şi a celor din gestiune, către elevi,  pe bază de fise de magazie, bonuri 

de consum, procese verbale etc. 

În luna octombrie a verificat si încarcat stingatoarele din unitate. 

În perioada noiembrie-decembrie-ianuarie a participat la întocmirea inventarului 

anual pe anul 2019, prin liste de inventar pe conturi,clasificări şi persoane şi a făcut 

propuneri de casare a bunurilor ce nu mai pot fi folosite . 

Lunar a efectuat instructaj de PSI cu personalul din subordine. A controlat  

coordonat şi îndrumat personalul din subordine şi modul de indeplinire a sarcinilor, în 

acest sens existând o bună colaborare între ei. S-a asigurat paza şi securitatea şcolii pe 

perioada vacantelor şi a sarbătorilor legale 

A intocmit documente şi situatii pentru conducerea şcolii, ISJ, Eon Moldova, etc. 

A îndeplinit şi alte sarcini şi atributiuni(PSI, Sanepid, arhivare, contracte, etc). 

Dna Manea Elena a desfăşurat în calitate funcţionar următoarele activităţi: 

 răspunde de primirea ,recepţionarea, gestionarea şi distribuirea  pe clase a 

pachetelor ce conţin 1 cutie lapte  Nutri Day  şi  un baton   

 efectuează   prezenţa  elevilor în  fiecare  zi  pe clase 

 asigurarea  depozitării  alimentelor în condiţii  igienico-sanitare foarte   bune. 

 efectuarea  pontajelor  sau a foii colective de prezenţă  pentru pensonalul 

didactic auxiliar şi nedidactic. 

 Arhivarea dosarelor  ce ţin de departamentele din şcoală 

 A  predat clasele diriginţelor şi învăţătorilor  cu bunurile existente  în fiecare  

început de  an şcolar pe bază de proces- verbal  

 A urmărit normele de igienă   zilnic  în  toată  şcoala 

 A  efectat  subinventarele  pe  laboratoare 
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 Intocmirea situaţiei  lunare către Consiliul Judeţean  referitor la corn şi lapte, 

pentru şcoala nastră  şi  situaţii  de livrare a produselor,situaţii  centralizatoare 

şi pentru  Grădiniţa Nr.1  

 

 

Asigurarea accesului şcolilor la programele de cooperare în educaţie 

 

La nivelul Liceului “Vasile Conta” Târgu Neamţ ne-am propus să oferim în anul 

şcolar 2019-2020, tuturor beneficiarilor din unităţile şcolare posibilitatea de a 

elabora/implementa şi gestiona proiecte de calitate care să contribuie la formarea elevilor, 

formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea de activităţi extraşcolare 

prin parteneriate europene şi dezvoltarea unui învăţământ de calitate competitiv la nivel 

naţional şi european. Obiectivele specifice au fost:  

 asigurarea accesului şcolilor la programele de cooperare în educaţie finanţate 

din fonduri europene; 

 asigurarea accesului la formare, în domeniul elaborării/implementării 

proiectelor, a unui număr cât mai mare de beneficiari;  

 consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii 

instituţiilor şcolare de a absorbi fondurile de finanţare nerambursabilă 

destinate educaţiei 

 asigurarea unui cadru al calităţii implementării proiectelor prin 

monitorizarea/evaluarea şi diseminarea acestora; 

 susţinerea inovaţiei şi a creativităţii în şcolile nemţene prin derularea 

proiectelor educaţionale în colaborare cu partenerii existenţi la nivel judeţean;  

 proiecte şi noi perspective privind creşterea calităţii învăţământului nemţean.           

Acţiunile noastre întreprinse în această perioadă au avut drept scop acoperirea 

nevoilor educaţionale de toate tipurile atât în ceea ce priveşte populaţia de 

vârstă preşcolară şi şcolară, prin realizarea şi implementarea de proiecte, cât şi 

referitor la populaţia adultă şi aici facem referire la cadrele didactice şi 

personalul didactic auxiliar, care au posibilitatea de a se perfecţiona în 

domeniile de specialitate contribuind astfel la creşterea calităţii serviciilor în 

domeniul educaţional.   

Urmare a activităţii de gestionare a demersului de aplicaţie, în Liceul “Vasile 

Conta” Târgu Neamţ s-au derulat în anul şcolar 2019-2020 proiecte de parteneriat 

educaţional multilateral/bilateral, la nivel local, judeţean şi naţional si international.  

 

 

11. 1.  Situaţia spaţiilor şcolare 
În anul şcolar 2019-2020, activitatea în Liceul  „Vasile Conta” Târgu Neamţ s-a 

desfăşurat în corpul de clădire principal, pentru elevii claselor CP-XII şi o structură, 

pentru grădiniţa arondată unităţii noastre şcolare. Ca în fiecare an, a existat autorizaţie de 

funcţionare, condiţiile de igienă şi dotările respectând standarde înalte de calitate. 

 

 

 

10.  Integrarea europeană. Relaţii internaţionale, 

programe, parteneriate 
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11. 2. Infrastructura. Lucrări de investiţii şi reparaţii  

Baza materială 
Începutul anului şcolar 2019-2020 a dus îmbunătăţiri în direcţia dotărilor pentru 

elevii de liceu,finalizându-se sala în care va funcţiona cabinetul de contabilitate şi la 

nevoie pentru festivităţi . 

 

Biblioteca  

Biblioteca şcolii dispune de 14.446 volume. Numărul constant de cititori este 

de 767. 

 

Săli de clase / 

Suprafaţa 

(mp) 

Laboratoare / 

Suprafaţa 

(mp) 

Cabinete / 

Suprafaţa 

(mp) 

Sala sport / 

Suprafaţa 

(mp) 

Sală 

festivă/ 

Suprafaţa 

(mp) 

Biblioteca 

Nr. volume 

24 /1200,72 5 / 299,69 4/ 166,05 1 / 452 1 /154,63 1/ 14.466 

 

 

Baza sportivă 
În anul şcolar 2019- 2020 dotarea  pentru activitatea de ed. fizica si  sport 

s-a îmbogăţit cu aparatură specifică. 

 

11.3. Programe guvernamentale –Bani de liceu 
           În anul şcolar 2019- 2020, au accesat programele guvernamentale şi au obţinut 70 

de elevi –Bani de liceu. 

11.4. Execuţia bugetară pe anul şcolar 2019-2020 
Având în vedere că suntem ordonatori terţiari de credite trebuie să ne încadrăm în 

bugetele stabilite de ordonatorul secundar de credite, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Neamţ, obiectivele fiind încadrarea în bugetul asigurat de către acesta. 

Sursele de finanţare au fost următoarele:  

Buget local: 763.160 lei 

Buget republican: 8.811.077 lei 

     Autofinanţare(contribuţie hrană copii): 413.260 lei 

În anul şcolar 2018-2019 s-au cheltuit   9.171.937,15 lei, din care: 

-cheltuieli de personal- 8.218.766 lei; 

             - cheltuieli materiale- 688.353,15 lei; 

-bani de liceu-151.966 lei; 

-pentru investiţii- 39.270 lei; 

-abonamente transport elevi-73.582 lei; 

Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare-0 lei 

 

12. Imagine, comunicare, parteneriate, relaţii publice 
12.1. Imagine şi comunicare 

Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamţ are o strategie de comunicare, bazată pe 

adevăr, transparenţă, toleranţă şi corectitudine. 
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Categoriile de beneficiari ale acestei strategii sunt: 

 publicul intern (personal didactic şi didactic auxiliar, elevi); 

 publicul extern (părinţi, agenţi economici, asociaţii patronale, reprezentanţi ai 

mass-media, ONG-uri). 

Componentele structurale ale domeniului vizat  sunt  imaginea şi comunicarea. 

O strategie coerentă de imagine trebuie să compatibilizeze cele două tipuri de 

mesaje pentru conturarea unei imagini de instituţie credibilă, deschisă spre public. 

Informarea presei cu informaţii de interes public din viaţa şcolilor şi din 

activităţile curente ale ISJ Neamţ 

Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamţ colaborează cu posturile TV locale, cu 

cotidiene locale (Monitorul de Neamţ, Ziar de Tirgu Neamt, ZCh, Mesagerul), Radio 

MPLus FM Târgu Neamţ, ocazional cu TVR 1, TVR Iaşi, Radio Iaşi si TeleMoldova Iasi.  

Comunicarea cu mass-media s-a desfăşurat periodic, s-au furnizat materialele 

solicitate de mass-media precum şi alte noutăţi din activităţile liceului, telefonic, prin e-

mail sau fax. Comunicatele de interes general pentru părinţi, elevi, cadre didactice, sunt 

afişate la loc vizibil. 

Realizări: 

 Informări şi rapoarte specifice pe  probleme de comunicare şi relaţii publice,; 

 Participarea la  interviuri, organizate de  către media locală;  

 Participarea în cadrul unor emisiuni TV a directorilor, pe teme prioritare şi de 

actualitate din învăţământul nemţean; 

 Reprezentarea liceului în diferite activităţi şi manifestări locale şi judeţene 

organizate în colaborare cu instituţiile descentralizate interesate de educaţie, de 

protecţia şi sănătatea copiilor; 

 Mediatizarea exemplelor de bună practică a proiectelor din şcoală, a rezultatelor 

elevilor şi a activităţilor educative şi extraşcolare, diseminarea informaţiilor 

primite pe diferite căi. 

12.2.  Menţinerea prestigiului liceului printr-o activitate coerentă, 

transparentă, în contextul descentralizării şi a alinierii şcolii româneşti la politica 

europeană în domeniul educaţiei 

 Consilierea personalului şcolii în asumarea răspunderilor în contextul 

descentralizării, în aplicarea corectă a prevederilor legislative-prelucrare 

ROFUIP; 

 Popularizarea metodologiei de desfăşurare a concursurilor, a rezultatelor finale, 

pentru creşterea încrederii în corectitudinea organizării examenelor şi în 

stimularea pentru învăţare şi respectarea legilor în vigoare; 

 Realizarea unei atmosfere de lucru în echipă, printr-o bună comunicare, printr-o 

bună colaborare cu colegii pentru o circulaţie eficientă a informaţiei şi 

documentelor; 

 Accesul mai direct al publicului extern instituţiei la informaţii, la consiliere din 

partea directorilor, prin afişarea programului de audienţe şi a programului de lucru 

cu publicul. 

 Colaborare cu alte instituţii interesate de educaţie şi realizarea de activităţi 

comune în beneficiul direct al copiilor. 

  Soluţionarea eficientă a adreselor primite, completarea documentelor de audienţă 

în cadrul audienţei săptămânale acordate de conducerea liceului. 
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 Colaborarea cu jurnaliştii de la toate publicaţiile, indiferent de „profesionalismul” 

cu care prezintă informaţia primită; 

 Accesul mai direct al publicului extern unităţii şcolare la informaţii, la consiliere 

din partea managerilor şi a personalului didactic, prin afişarea programului de 

audienţe şi a programului de lucru cu publicul, acces la internet, ghiduri de 

accesare programe europene şi guvernamentale; 

 Colaborare cu alte instituţii interesate de educaţie şi realizarea de activităţi 

comune în beneficiul direct al copiilor. 
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Anexa 1  
 

Repere legislative:  

 

 

1. Legea Educaţiei Naţionale.  

2. Legea 87 / din 13 aprilie 2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei publicată în M. Of. 334 din 13 aprilie 

2006.  

3. Legea 202/2008 ( Codul Muncii) publicată în „Monitorul Oficial” nr. 728 din 

28.10.2008.  

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

2005.  

5. OUG nr. 75 privind asigurarea calităţii în educaţie.  

6. Ordinul OMEN nr. 4609/21.09.2000 cu privire la competenţele şi responsabilităţile 

directorilor de unităţi şcolare în vederea descentralizării şi consolidării autonomiei 

instituţionale a şcolilor şi liceelor.  

7. HG nr. 1258 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

ARACIP.  

8. Legea nr. 87, aprilie 2006, care aprobă OUG nr. 75/2005 cu modificări şi completări.  

9. OM nr. 5337 privind aprobarea Codului de etică profesională a experţilor în evaluare 

şi acreditare ai ARACIP.  

10. OM 5338 privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de formare a 

experţilor înscrişi în Registrul ARACIP .  

11. OMECT nr. 6308 /19.12.2008 cuprinde Manualul de autoevaluare, Manualul de 

inspecţie pentru monitorizarea externă a calităţii educaţiei şi formării profesionale.  

12. OM nr. 488 privind generalizarea instrumentelor de asigurarea calităţii în ITP.  

13. HG nr. 21 care aprobă Standardele de autorizare şi funcţionare provizorie şi 

Standardele de acreditare/ evaluare periodică.  

14. HG nr. 22, care aprobă Metodologia de evaluare a unităţilor de învăţământ în 

vederea autorizării şi acreditării / evaluării periodice.  

15.HG nr. 1534 din noiembrie 2008, au fost aprobate Standardele de referinţă şi 

indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul 

preuniversitar. 
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Anexa 2:  

   

Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2019--2020: 

 

 

Nivelul 

Nr de elevi 
promovati 
la sf. 
anului 
şcolar 
2019-2020  

Promovati cu 
medii 

% Corigenti la Elevi cu situatia 
neincheiata 

5
- 

6
.9

9
 

7
- 

8
.9

9
 

9
- 

1
0
 

 

1 OB 2 OB 3 OB 

 

primar 417 - - - - - - - - 

gimnazial 291 - 142 149 100% - - - - 

liceal 391 54 274 53 100%     
          

 

 

Evaluarea Naţională 
 

La examenul de Evaluare Națională au fost înscriși 76 de elevi din care 71 au promovat 

examenul. Am avut o medie de 10, Pașcu Maria-Sabrina, 5 de zece la Limba Română și 1 la 

Matematică. Procentul de promovare este de 93,42%. 

 

 

Limba Romana 

Inscrisi 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Procent 

promovare 

76 1 2 6 8 11 43 5 98,68% 

 

Matematica 

Inscrisi 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Procent 

promovare 

76 3 2 1 4 11 13 18 23 1 92,11% 

 

Medii generale 

Inscrisi 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Procent 

promovare 

76 1 4 3 5 12 23 28 1 93,42% 
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Examenul Naţional de Bacalaureat 

 
La examenul național de Bacalaureat au fost înscriși 104 elevi din care au promovat 101 

candidați, promovarea fiind de 97,12%. 

 

Pedagogic=23 inscrisi=23 promovati=100% 

Economic=81 inscrisi=79 promovati=97, 53% 

 

 

Limba Romana inscrisi 104 candidati 

 

Promovati 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Procent 

promovare 

104 9 17 20 33 24 1 100% 

 

Matematica inscrisi 104 candidati 

 

Promovati 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Procent 

promovare 

102 12 15 33 30 11 1 93,27% 

 

 

Geografie inscris 95 candidati 

 

Promovati 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Procent 

promovare 

95 7 7 19 36 26 0 96,84 % 

 

Logica, Psihologie si Economie 

 

Economie 6-6.99 Logica 6-6.99 8-8.99 9-9,99 Psihologie 8.8.99 9-9,99 

Inscrisi -1 1 Inscrisi-5 3 1 1 Inscrisi-3 2 1 

 

Medii generale 

 

Inscrisi Promovati 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Procent 

promovare 

104 102 15 35 37 14 0 97,12% 
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Anexa 4 

  

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice în ultimii 5 ani  
 

An 

şcolar 

Număr cadre 

didactice 

titulare  în 

unitate  

 Procentul 

cadrelor 

didactice 

titulare care au 

urmat cursuri 

de formare 

profesională 

continuă 

Domenii de formare Valoarea 

cursurilor 

* 

 

 Cuantumul 

cheltuielilor 

cu formarea 

profesională 

continuă/ca

dru didactic  

2015/

2016 

70 27% Management si comunicare 

-Scrierea proiecte europene 

  

2016/

2017 

70 24% Management si comunicare 

-Scrierea proiecte europene 

  

2017/

2018 

75 21,33% -Managementul inspecțiilor  

-Competențe mentorat 

-Dialog și leadership 

  

2018/

2019 

72 32% - Ledership și management 

educațional 

-Educația emoțională și 

noile abordări ale 

acesteia”-CCD Neamț 

-Activitățile educative 

extrașcolare, liant 

instructiv-educativ” 

  

2019/

2020 

75 49,33 -CRED- 

-Curs formare metodiști 

-TIC în procesul 

educațional 

- Noi abordări ale elevilor 

cu CES 

-Perspective privind 

egalitatea de șanse 

  

Anexa 5 
 

Parteneriate realizate în ultimii trei ani, cu reprezentanţi ai comunităţii. 
 

Nr.  

crt. 

Partener Perioada pentru care s-a 

încheiat parteneriatul 

Obiectul parteneriatului 

1. Poliţia de 

proximitate 

Anual (2008- 2020) diminuarea şi eradicarea    

fenomenului infracţional.  

2. Clubul copiilor Anual (2008- 2020) valorificare a timpului liber în 

mod educativ 

3. Casa culturii Anual (2008- 2018) Implicarea administraţiei locale 
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„Ion Creangă” în activităţile şcolii 

4. CITO Anual (2008- 2018) participarea elevilor şi cadrelor 

didactice la acţiuni de voluntariat 

5. Fundaţia 

„Omenia” 

Anual (2008- 2018) rezolvarea unor situaţii  ale elevii 

aflaţi în dificultate. 

6. Asociaţia “Pro 

democraţia” 

Anual (2009- 2018) Participarea elevilor în CLT 

7. Protopopiatul 

Târgu Neamţ 

Anual (2008- 2018) Acţiuni caritabile 

8. Sc Panamarom 

SRL 

2008-2019 sprijin în efectuarea practicii 

9. Sc Elnius SRL 2008-2019 sprijin în efectuarea practicii 

10. Sc Geneza SRL 2010-2017 sprijin în efectuarea practicii 

11. Sc ArcoTrust 

SRL 

2014-2017 sprijin în efectuarea practicii 

12. Sc Ser Trans 

SRL 

2015-2020 sprijin în efectuarea practicii 

13. Sc. Huntech 

Surface SRL 

2018-2020 sprijin în efectuarea practicii 

14. Sc Electrodany 

SRL 

2018-2020 sprijin în efectuarea practicii 

15 Sc. AndyAlex 

Srl 

2017-2020 sprijin în efectuarea practicii 

16 Sc EuroAlex Srl 2016-2020 sprijin în efectuarea practicii 

17 Sc Maluco Com 

SRL 

2018-2020 sprijin în efectuarea practicii 

18 II Antal Iustin 2018-2020 sprijin în efectuarea practicii 

 

 

 

 

Întocmit, 

Dir. Adj., 

Prof. Bălan Emanuel 
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