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1. REZULTATELE EVALUARII

a. Rezultate ale evaluării interne


Rata de promovabilitate



Rezultate şcolare

Gimnaziu:
Clasa

Nr. elevi

Pro-

înc. an

sf. an

şc.

şc.

Medii

movaţi 5-5,99

6-6,99

8,00-

9-10

%

8,99

prom
ov

V

28

30

30

---

----

1

29

100

VII

35

32

32

----

----

10

22

100

VIII

40

40

40

---

---

6

34

100

Total

103

103

103

-----

----

18

89

100

VI-VIII

Liceu:
Clasa

Nr. elevi
început
an şcolar

Pro-

sfârşit
an şcolar

Medii

mo

6-6,99 7-8,99

9-10

vaţi

Repetenti

%pro

exmatr.

mov

---

100

IX

292

289

289

3

155

131

X

288

290

289

6

143

140

1

99,6

XI

311

309

307

9

156

142

2

99,00

XII

286

284

284

8

129

147

---

100

Total

1177

1172

1169

26

583

560

IX-XII

3

3

99,74

b. Rezultate ale evaluării externe - Situaţia la examenele finale
1. Bacalaureat
La finele anului şcolar 2015/2016 au absolvit clasa a Xll-a un număr de 284 elevi,
proveniţi din 10 clase: 3 clase de matematică-informatică, 2 clase de ştiinţele naturii, la profil
real, iar la profil umanist l clasă de ştiinţe sociale, 2 clase de filologie, o clasă bilingv engleză și o
clasă bilingv franceză.
Toţi cei 284 de absolvenţi s-au înscris la examenul de bacalaureat. În sesiunea iunie-iulie
si august-septembrie, a examenului de bacalaureat, promovabilitatea a fost de 97,53%
De remarcat este calitatea deosebită a rezultatelor obţinute de elevi la acest examen de
ieşire din sistem.
Primele 3 medii au fost obţinute de următorii elevi:


Chioveanu Nicoleta-



Mihalcea Raluca Elena - 9.80- Clasa 12J



Posirca Andreea –

9.95 –Clasa 12J

9.80- Clasa 12 J

La multe dintre facultăţile dorite de absolvenţi notele de la examenul de bacalaureat devin
determinante pentru admitere, făcând pe absolvenţi să abordeze problematica bacalaureatului
cu o mai mare responsabilitate.
Profesorii claselor terminale s-au implicat cu o mai mare responsabilitate în coordonarea
pregătirii elevilor pentru examen.
Familiile absolvenţilor au fost responsabilizaţi suplimentar prin legătura permanentă ţinută de
către profesorii diriginţi şi mai ales de către conducerea colegiului prin acţiuni specifice:
prelucrarea regulamentului de examen, prezentarea rezultatelor promoţiilor anterioare cu
discuţiile care au putut determina o bună orientare şi pregătire pentru examenul de bacalaureat,
prelucrarea rezultatelor la simulările interne şi cele externe.
S-au urmărit cu atenţie opţiunile elevilor la probele "f" şi mai ales la proba "e" a examenului de
bacalaureat, care au fost raportate la aptitudinile elevilor prin acţiunea concertată a profesorilor
de specialitate, a profesorilor diriginţi şi a directiunii colegiului.
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2. Teste Naţionale. Admitere în liceu
Promovabilitatea la examenul de testare naţională a absolvenţilor clasei a VIII - a a
fost de 100 %, cu următoarea dispersie a mediilor de promovare:

Nr.
absolvenţi

Medii
5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

1

1

8

20

10

-

cls. a VIII-a
40

Eleva Burlacu Elena a obţinut cea mai mare medie de la teste naţionale ale gimnaziului,
9.97, cea ce reprezintă a doua medie la nivel de judeţ.
Rezultatele obţinute la testele naţionale (75%), alături de mediile obţinute în clasele V VIII (25%) au permis absolvenţilor clasei a VIII să intre la cele mai recunoscute licee teoretice
din Buzau.
Dintre cei 41 de absolvenţi care au candidat pentru licee buzoiene, 6 au intrat la
Colegiul National B.P. Hasdeu, 21 la Colegiul National Mihai Eminescu, 5 la Colegiul
Economic.

3.

Situaţia disciplinară din colegiu

Total elevi sancţionaţi an şcolar 2015/2016:


-nota sub 7.00 la purtare –1 elev



Note la purtare intre 7,00-9,99- 63 elevi de liceu

Motivul major al scăderii notelor la purtare îl constituie numărul mare de absenţe
nemotivate. Trebuie căutate de către Consiliul profesorilor clasei, coordonat de profesorul
diriginte, într-o strânsă colaborare cu familia, acele metode care să conducă la diminuarea
absenteismului.
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2. RESURSE UMANE

a) Proiectare
Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane a fost conceput in functie de nevoile
reale ale scolii si in functie de schema de incadrare aprobata de ISJ.

b) Organizare
In scopul unei incadrari care sa satisfaca nevoile reale ale scolii au fost elaborate proceduri
operationale de ocupare a posturilor si catedrelor vacante, precum si criterii specifice de
ocupare a acestora.

Nr. cadre didactice:72
Nr. personal didactice auxiliare:10
Nr. personal nedidactic:16
Copiii si elevii inscrisi in anul scolar 2015-2016 au fost repartizati in grupe sau clase,
respectandu-se prevederile legale privind numarul minim de elevi la clasa.
Comisia de orientare scolara si consiliere privind cariera, numita prin decizie interna, a avut ca
responsabil pe psihopedagogul scolii, d-na Bucea Veronica. Comisia a realizat activitati de
orientare scolara la care au fost invitati parintii, precum si activitati de autocunoastere, de
cosiliere privind traseul educational si profesional la care au participat si reprezentantii
AJOFM.
c) Activităţi de formare şi dezvoltare profesională
Toti profesorii din colegiu au participat la proiectul initiat de Ministerul Educatiei
Nationale si Cercetarii stiintifice cu titlul „Personalul didactic din sistemul de invatamant
preuniverstitar si universitar de stat- promotor al invatarii pe tot parcursul vietii”.
Personalul scolii participa activ la consultarea si luarea deciziilor prin reprezentantii sai din
Consiliul de administratie si prin responsabilii ariilor curriculare. De asemenea in luarea
deciziilor sunt consultati si ceilalti salariati ai scolii, reprezentantul sindicatului, parintii prin
reprezentantii din CA, precum si elevii, prin Consiliul Elevilor. Toate problemele de instruire,
educatie, financiar-contabile si administrative sunt discutate in Consiliul Profesoral si
consemnate in procesele verbale de sedinta.
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d) Inspecţii
In anul şcolar 2015/2016 au fost efectuate un număr de 20 de inspecţii de către
inspectori de specialitate şi profesori metodişti ai ISJ Buzău, la un număr de 15
profesori ai şcolii noastre, cu următoarea structură:
- 4 inspecţii curente pentru obţinerea gradului didactic I;
- 2 inspecţii curente pentru obţinerea gradului didactic II;
-16 inspecţii speciale pentru titularizare;
Pregătire de specialitate: bună şi foarte bună
Pregătire metodică: bună şi foarte buna; utilizare de metode activ-participative, antrenarea
elevilor pentru activitate în echipă
- Calificative / note: foarte bine / 10
La nivelul compartimentului de conducere, inspecţiile efectuate, cu precădere la profesorii nou
veniţi, la cei care vor susţine gradul didactic, au urmărit:
- pregătirea de specialitate şi pregătirea pedagogică;
- strategiile didactice în conformitate cu resursele disponibile;
- valoarea educativă şi formativă a notării;
- relaţia profesor-elev, stilul didactic;
Constatări: activitate foarte bună.
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3. FINANTAREA COLEGIULUI

RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE
Activitatea financiara in anul scolar 2015- 2016 a avut la baza:
1. Bugetul de stat
2. Bugetul activităților finantate din venituri proprii si subventii
3. Bugetul local

1. BUGETUL DE STAT
Titlul I—Cheltuieli de personal
In anul scolar 2015- 2016 s-a plătit suma de 33.183 lei reprezentând cheltuieli de personal
pentru examenele nationale.
Titlul IX—Asistență socială
In anul scolar 2015—2016 s-a decontat transportul elevilor navetiști plătindu- se suma de
109.175 lei pentru abonamentele si biletele aferente perioadei curente, dar si suma de 37.611
lei reprezentând abonamente si bilete de călătorie restante aferente lunilor mai, iunie 2013.
In luna decembrie 2015 s-a decontat unui numar de 63 de elevi din clasele a XI-a si a XII-a
suma de 2768 lei reprezentând manuale, conform HG. 733/ 09,09,2015. Această sumă a fost
plătită, de asemenea, de la titlul IX- asistență socială. De la același titlu s-a plătit si suma de
358 lei, reprezentând cheltuieli pentru bacalaureat, sumă primită de la ISJ Buzău.

Titlul XI—Alte cheltuieli
Pentru anul școlar 2015- 2016 s-au aprobat 47 dosare in cadrul programului social Bani de
liceu.
Din titlul XI s-a plătit în acest an scolar atât suma de 63.642 lei pentru programul mai-sus
mentionat, cât și suma de 2.746 lei pentru plata bursei unui elev din Republica Moldova.
De asemenea , s-au primit de la ISJ Buzău, cu titlu gratuit, manuale școlare în sumă de
6.775,46 lei.
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2. BUGETUL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

SI

SUBVENȚII

In cadrul institutiei noastre au functionat o cantina si un internat.
In anul scolar 2015-2016 platile totale efectuate au fost de 92.288,32 ron. Aceste plati au fost
facute pentru decontarea facturilor de alimente necesare pentru cantina, gaze naturale, dar si
alte bunuri si servicii. Veniturile au fost asigurate din inchirierile de spatii, din care, pana la
sfarsitului anului 2015 s-au virat 50% Primariei Buzau, si din 2016 s-au virat 20% , conform
Hotararii Consiliului Local, dar si din contributia elevilor pentru internate, camine si cantine.

3. BUGETUL LOCAL
In anul scolar 2015-2016, din creditele repartizate la titlul I – Cheltuieli de personal , finantate
din bugetul local s-au efectuat plati in suma totala de 3.549.112 lei.
La titlul II –Bunuri si servicii – finantare din bugetul local, s-au efectuat plati in suma totala de
804.755 lei pentru decontarea facturilor de utilitati reprezentand energie termica, electrica, apa
si canalizare, colectarea deseurilor menajere, materiale de intretinere pentru buna functionare a
scolii, materiale de curatenie, furnituri de birou . De asemenea, s-au efectuat plati reprezentand
reparatii curente, conform contractelor incheiate, plata serviciilor de ordine publica si paza,
plata navetei cadrelor didactice auxiliare.
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4. REZULTATE ALE ACTIVITATII EDUCATIVE

-

Prof. coodonator pentru proiecte și programe extrașcolare: Prof. Albu Daniela
Mihaela

MOTTO :
„Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar
şi o pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil." (Jaques Delors)


Nr.cadre didactice - 79, nr. diriginti: 44



Numar de elevi si nr de clase pe cicluri de invatamant:
o V-VIII- 103 elevi
o IX-XII- 1177 elevi



Informatii privind starea disciplinara, pe scoala:


nr. absente/ scoala/ nivel de clase:

Clasa a IX-a- absente 7795 din care motívate 5616
Clasa a X-a- absente 10055 din care motívate 7253
Clasa a XI-a absente 12930 din care motivate 8153
Clasa a XII-a absente 14315 din care motivate 10664
Gimnaziu – absente 1801 din care motivate 1683


nr. note scazute la purtare/scoala/ nivel de clase

Clasa a IX-a- 9
Clasa a X-a- 20
Clasa a XI-a -20
Clasa a XII -14
Gimnaziu

- 0



nr. abandon scolar/scoala/ nivel de clase-0



nr. elevi exmatriculati- clasa XI-2



elevi aflati in situatii de risc:

- elevi proveniti din grupuri dezavantajate-0
- elevi cu un comportament predelincvent-0
- elevi care au comis acte antisociale si se afla in atentia politiei-0


nr. elevi cu burse sociale / nr. solicitari de burse sociale / nr. total de elevi- 47 « Bani de
liceu »
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nr. evenimente extrascolare organizate la nivelul scolii (2 evenimente tradiționale de
absolvire a claselor terminale : a VIII-a și a XII-a, 3 serbari, 13 excursii - vizitarea
Parlamentului Romaniei - cls. a IX-a C- prof. Palela Radita, excursie tematica la
Sighisoara – cls. a XI_ F, prof. Costache Mihaela, a XI-a A, prof. Dobre Florentina,10
excursii ale caselor în perioada Școlii Altfel, 2 intalniri cu personalitati (in cadrul Cercului
Metodic al profesorilor de fizica si chimie, 9 oct. 2015, Conferinta "Marile Mistere ale
Ştiintei", in cadrul intâlnirii cu personalităti ale lumii ştiintifice - editorii revistei "Ştiintă &
Tehnică", Alexandru Mironov, Marc Ulieriu, Adrian Nicolae, Cătălin Beldea și o întalnire
cu scriitori organizată de catedra de limba română), 4 expozitii («Toamna», « Icoane
ortodoxe», ”Jocurile olimpice în imaginația copiilor”, ”Icoane de Paște”), 1 concurs
județean ”Ziua Europei- 9 mai 2016”, 35 de activitati ale proiectelor: 1 a SNAC, 1
activitate a proiectului «Traditii si Obiceiuri Buzoiene », 1 activitate a proiectului
« Libraria Noastra », o activitate in proiectul «Nu violentei, mai intai copiii !», 31 activitati
in cadrul Saptamanii Educatiei Globale, aplicarea procedurii de organizare a Scolii Altfel
2015-2016 prin colectarea de propuneri de activitati de la elevi, parinti si profesori,
institutii partenere, ONG-uri care sa se desfasoare in perioada respectiva.



rezultate (la fazele locale) la olimpiadele scolare:65 elevi premiati/115 elevi participanti/
1270 total de elevi din scoala), premiile și rezultatele de la fazele județene și naționale sunt
sintetizate de comisia de profil.



rezultate la alte concursurilor extrascolare (54 elevi premiati/ 67 elevi participanti/ 1270
total de elevi din scoala)



nr. actiuni de prevenire (5 antidrog, 3 anti SIDA, 6 actiuni de prevenire a violentei in
prezenta reprezentantilor Politiei, 2 actiuni de protectie impotriva seismelor) 30 – 60
participanti/ actiune.



7 activitati metodice in comisia dirigintilor si tematica acestora:
- Organizarea comisiei metodice si a activitatilor educative-sept. 2015
- Evaluarea dirigintilor conform fisei de evaluare proprii, oct. 2015
- Lectie asistata de inspectorul de specialitate si comisia metodica a ISJ Buzau la
Consiliere si Orientare la cls.a V-a cu titlul « Leaderul si aderentii » sustinuta de dna.
prof. Albu daniela pentru obtinerea calitatii de metodist al ISJ pentru activitatiti
educative, oct. 2015
- Lectie evaluata de dna. prof. Albu, in comisia metodica a ISJ Buzau la Consiliere si
Orientare la cls.a XI-a F cu titlul «S.E.X.I» sustinuta de dna. prof. Voicu Adriana
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de la Liceul tehnologic « Moisil » in oct. 2015.
- campanie antiviolenta in cartierele din centru orasului desfasurata in parteneriat
cu Politia Mun. Buzau la toate clasele,
- distribuirea de instrumente utile in activitatea de dirigentie: portofoliul
dirigintelui, fisa de raportare a activitatii educative;
- aplicarea de chestionare de satisfacție elevilor de la 24 de clase despre activitatea
de dirigenție și extrașcolară în semestrul al II-lea.
- aplicarea propriilor fișe de evaluare a activității de diriginte pentru anul școlar
2015-2016, prin instrumentul propriu elaborat de coordonatorul educativ.


propuneri pentru eficientizarea activitatii educative din scoala:

- Pentru inbunatatirea activitatilor educative se impune o colaborare mai eficienta cu familia, cu
partenerii din proiectele educative, cu comunitatea locala si cu toti factorii implicati direct sau
indirect in educarea copiilor.
- Pentru potentarea activitatilor educative trebuie continuata implicarea elevilor in realizarea de
expozitii tematice, concursuri, simpozioane, marcarea evenimentelor deosebite conform
calendarului evenimentelor anului 2015-2016.

ANALIZA SWOT a starii educatiei din scoala
PUNCTE TARI
- existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare,
comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul
consfătuirii judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul
fiecăreia dintre unităţile de învăţământ;
- realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative:
Planul managerial al

comisiei metodice a diriginţilor Programul activităţilor educative

extraşcolare şi extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, Planificarea şedinţelor
cu părinţii;
- s-au constituit comisia educativă, s-a elaborat programul de activitate ale acesteia, s-au stabilit
responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul;
- folosirea instrumentelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;
- s-au identificat priorităţile activităţii educative, funcţie de specificul şcolii
- relaţia buna dintre diriginţilor şi majoritatea elevilor;
- implicarea în concursuri şcolare;
- asigurarea cu manuale si rechizite gratuite;
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- program de pregatire suplimentara, intensiva pentru exemenele de final de ciclu de invatamant
realizate de profesorii colegiului,
- program de pregatire
- perfecţionarea constanta a întregului personal;
- experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
- personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative;
- diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;
- continuarea aplicarii de strategii alternative de educaţie reflectate de activităţi extracurriculare
diverse la nivelul şcolii şi la nivelul claselor de elevi;
- valorificarea experientei personale a elevilor si colaborarea cu parintii acestora in activitatile
educative, dovedeste importanta pregatirii elevilor pentru viata reala, la fel de mult, cat se
realizeaza in cadrul altor discipline de studiu;
- alternarea formelor de organizare a activitatii: frontal, perechi, grupuri mici, individual
contribuie la formarea elevilor in cadrul activitatilor educative desfasurate;
- prin activitatile educative nonformale se creaza o diversitate de experiente de invatare;
- utilizarea metodelor interactive de invatare, creaza elevilor: constientizarea responsabilitatii, a
deciziilor sau de sustinere a propriilor opinii;
- alternarea diverselor roluri ale cadrului didactic si asumarea de diferite roluri de catre elevi
genereaza, in cadrul activitatilor educative, asumari de roluri si dezvoltarea competentelor de
autoevaluare a propriei contributii a elevilor implicati.
- responsabilizarea Consiliului Scolar al Elevilor în problemele specifice şcolii.
- continuarea colaborarii cu partenerii educationali de la nivel local, national si international care
vin in spijinul cadrelor didactice diriginti in cadrul activitatilor educative care vizeaza orientarea
scolara si profesionala sau educatia pentru o viata sanatoasa din punct de vedere fizic, mintal,
precum si parteneriate cu institutii culturale sau spirituale:
- Colaborarea cu specialisti ai I.J.P. – Buzau; D.J.A.P- Buzau; Cabinetul de consiliere
psihopedagogica al colegiului; A.J.O.F.M.-Buzau; C.C.D.- Buzau; Crucea Rosie; Cabinetul
medical al scolii; Comitetul de parinti; Primaria Buzau, Consiliul Judetean Buzau, Biblioteca
”V.Voiculescu”- Buzau , Teatrul „G. Ciprian” Buzau, Crucea Rosie, ONG-uri, colaborari cu
specialisti din cadrul facultatilor din tara pentru promovarea orientarii in cariera.
- Remarcam cresterea acentuata a numarului de cadre didactice si elevi care

participa la

activitatile educative propuse in Calendarul activitatilor educative al scolii, judetene, nationale si
internationale sau la diversele proiecte si concursuri propuse de ISJ-Buzau si MEN sau ale
partenerilor educationali.
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- continuarea utilizarii manualelor si auxiliarelor

didactice primite in biblioteca scolii prin

proiectele si programele pilot care s-au desfasurat in scoala, devenind școală resursă pentru
experiențele educative formale și nonformale la nivelul județului sau la nivel național:
“Educație pentru cetățenie democratică”, “Educatie pentru viitorii parinti”, site-ul proiectului si
culegerea de lectii de bune practice “Migratie si cetatenie globala la scoala, culegere pentru cadre
didactice din invatamantul preuniversitar” prin proiectul international “Parlez-vous Global”, siteul proiectului international “EA Think 2015”aflate sub organizatia Consiliului Europei, Europe
Aid/134863/C/ACT/MULTI in derulare 2015-2016,”Agenda Europa”,

brosuri si ghiduri ale

Academiei de vara a tarilor din SE Europei “Drepturile Omului in actiune” aflata sub organizatia
Consiliului Europei.
- participarea dnei. prof. Albu Daniela cu lucrarea “STRATEGIA DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII
EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII” la Simpozionul
Regional “Scoala – furnizor de calitate in educatie”organizat de Liceul Pedagogic Buzau, editia a
VI-a, din 30.ian. 2016, Buzau.
- participarea dnei. Prof. Nicolae Mihaela ca formator în proiectul național ”Avocatul Elevului”
din perioada 1-4 sept. 2016 la Băișoara cu eleva Gheorghe Cristian de la cls. a XII-a C unde au
susșinut atelierul de diseminare a bunelor practici din proiectele derulate la nivel judeten:
”Caravana A.E.” și ”Aici nu se pune mâna!”.
PUNCTE SLABE
- descreşterea

interesului

elevilor şi a

familiei

faţă

de

activităţile educative

şi

extracurriculare precum si minimalizarea importanţei acestora;
- uneori slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de
soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor;
- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative
extracurriculare și extrașcolare ;
- existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente
pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen;
- OPORTUNITĂŢI
- colaborarea cu:
a) psihologul şcolar, dna Bucea Veronica analizeaza
permanent consilierea

în vederea

mediului

educaţional; realizeaza

carierei elevilor din clasele terminale a XII-a, a VIII-a;

consilierea elevilor şi părinţilor pentru prevenirea violenţei în rândul copiilor; etc.
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In acest

an scolar prin colaborarea cu cabinetul psihopedagogic al scolii, cu AJOFM,

universitatile din tara si Europa se realizeaza consilierea și orientare profesională pentru elevii din
anii terminali.
b) familiile elevilor: şedinţe; lectorate, consultatii cu parintii saptamanale.
c) Politia de Proximitate, CEPECA, DJA în înlăturarea cauzelor absenteismului/abandonului
şcolar/delincventei juvenile/consumului de substante etnobotanice, antiviolenta etc.
d) cabinetul medical al scolii pentru activitati de prevenire a imbolnavirilor, respectarii regulilor
de igiena, prevenirea consumului de alcool, tutun etc.
e) institutii de cultura si sociale precum: Muzeul Judetean de istorie, Biblioteca “V. Voiculescu”,
AJOFM, ONG-uri.
e)Participarea scolii la proiectele:
- internationale:”
- Să vorbim global despre educatia pentru dezvoltare, migratie si cetătenie globală” sau
”Parlez-vous global?” - un proiect finantat de Comisia Europeană prin instrumentul de
finantare EuropeAID/131141/C/ACT/Multi – prin intermediul ONG-ului „APDD - Agenda 21”in
Romania.
Proiectul îsi propune să contribuie la cresterea sustinerii publice a Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului (ODM) în Europa, cu accent pe Africa Sub-Sahariană, si aplicarea practicilor educatiei
pentru dezvoltare în sistemul de educatie formală din Europa. Proiectul a fost initiat de o
organizatie non-guvernamentală din Italia, CISV - Comunita, Impegno, Servizio, Voluntariato, cu
sediul in Torino. În proiect mai sunt alti 4 parteneri italieni: COOPI, COSPE, ACRA si Strata di
Mano (această fiind activită si în Senegal), un partener din Austria - Sudwind, unul din Franța UNMFREO (o asociatie a scolilor de arte si meserii din zonele rurale) si partenerul român APDD-Agenda 21. În Italia, co-finantarea proiectului este asigurată de Fondazione 4 Africa,
Compagnia di San Paolo si Fondazione D,Agostini. În România, co-finantarea este sustinută de
APDD-Agenda 21.
Tările implicate în proiecte provin de pe două continente: în Europa - Italia, Austria,
Franta si România, iar în Africa - Benin, Burkina Faso si Senegal.
Proiectul a debutat la 1 ianuarie 2013 și a durat 3 ani. S-a încheiat în decembrie 2015, prin
Seminarul national de diseminare a principalelor activitati din proiect. La acesta au participat
dnele. prof. Albu Daniela si Ionescu Silvia. Simpozionul s-a desfasurat la C.N.”N.Cretulescu”
Bucuresti.
La seminat a fost lansata culegerea, in care exista realizate lectii ale profesorilor colegiului nostru
, considerate modele de bune practici, “Migratie si cetatenie globala la scoala, culegere pentru
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cadre didactice din invatamantul preuniversitar”. Pe site-ul proiectului exista toate lectii sustinute
de profesorii scolii in timpul pilotarii lui.
- proiectul international “EA Think 2015”aflat sub organizatia Consiliului Europei, Europe
Aid/134863/C/ACT/MULTI in cadrul parteneriatului cu APDDD –Agenda 21 Bucuresti cu ISJ
Buzau, este un proiect de mediu si alimentatie se desfasoara din anul scolar2014-2015:
- echipei de proiect formata din profesorii: Voicu Camelia, Craciun Cerasela, Albu Daniela,
Carmen Stoica, Serbanescu Margareta, Bucea Veronica propun in acest an scolar miniproiecte
pentru sustenabilitatea mediului local sau o alimentative sanatoasa pe site-ul proiectului.
- europene:


Epozitia proeictului din holul de la parter si costumele populare achizitionate prin
proiectul desfasurat în perioada august 2013 – iulie 2015, Parteneriatul Şcolar
Multilateral Comenius nr. COM-13-PM-1021-BZ-FR cu titlul „Folk Art and its
influence on European Culture” / „Arta populară şi influenţa ei asupra culturii
europene”.



Proiect Youth Forum (Forumul Tinerilor) a fost organizat in cadrul proiectului celei
de a 14-a Conferințe Regionale Europene ISPCAN care a avut loc la București, în
perioada

27-30

septembrie

2015

implementat

de

Federația

Organizațiilor

Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC), împreună cu Societatea Internațională pentru
Prevenirea Abuzului şi Neglijării Copilului (ISPCAN). Tema abordată în acest an este "În
Primul Rând Copiii! Răspunsuri inter-sectoriale și de colaborare la abuzul, neglijarea și
exploatarea copilului", una dintre problemele cele mai relevante ale timpului nostru.
Scopul Forumului este acela de a aduce la un loc copii si tinerii din întreaga tara si de la
nivel internațional pentru a dezbate probleme de actualitate legate de prevenirea abuzului
împotriva copilului si de identificarea unor soluții privind combaterea abuzului si promovarea
respectării dreptului la participare a copiilor, de încurajare a participării copiilor la luarea
deciziilor care îi privesc și de dezvoltare a mecanismelor care să asigure participarea copiilor. La
activitatile conferintei participa 4 elevi: Balan Lorena, Gheorghe Cristina, Lungu Teodora si
Grosaru Victor de la cls. a XI C si H-a impreuna cu prof. coord. Craciun Cerasela si Albu
Daniela.


Activitati de voluntariat, translatori, au desfasurat elevele: Balan Lorena, Gheorghe
Cristina, Lungu Teodora de la cls. a XI C cu ocazia organizarii competitiei „Europe Top
10” la Buzau, in periaoda 16-18 oct. 2015.
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AMENINŢĂRI
- oferta negativă a străzii si a mijloacelor mass-media reflectata în lipsa de interes faţă de
învăţătură şi activităţile educative.
-influenţa „grupului” de elevi;
Comisia educativa a scolii are urmatoarea componenta:
Responsabilii educativi:
Clasa a IX-a: Delcea Carmen
Clasa a X-a: Mihaela Nicolae
Clasa a XI-a : Marcu Nina
Clasa a XII-a: Ticleanu Mariana
gimnaziu: Mihalcea Liliana
- Coordonator educativ: prof. Albu Daniela
- Metodist al ISJ Buzau - pentru activitati educative- prof. Albu Daniela
- Profesori in Consiliul Consultativ al ISJ pentru activitati educative: Albu Daniela, Craciun
Cerasela
- 44 de profesori diriginti
- 44 de clase de elevi : 40 - liceu; 4 - gimnaziu
DIAGNOZA ŞI PROGNOZA activităţilor educative
-

Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al
elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note
scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.

-

Proiectarea de activităţii extracurriculare cu specific cultural.

-

Elaborarea de activităţi cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea
evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere
elevilor proveniţi din mediul familial dezorganizat sau mono-parental.

-

Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, de autocunoaştere şi relaţionare.

-

Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate şi
schimburi de experiență.

-

Formarea la elevi prin toate activităţile instructiv educative a unui comportament
civilizat în şcoală, familie şi societate având ca scop şi obiectiv responsabilizarea
elevilor.

-

Acţiuni pentru eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice.
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-

Dobândirea sentimentului de respect, înţelegere faţă de familie, şcoală, societate,
oameni, indiferent de poziţia socială, credinţă, etnie, etc.

-

Valorificarea educativă a manifestărilor organizate de şcoală.

-

Contribuţia la educaţia artistică, moral - civică a elevilor.

-

Respectarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale.

-

Realizarea unor activităţi care înfrumuseţează viaţa şi împiedică antrenarea elevilor
în acte antisociale.

-

Contribuţia la promovarea culturii (să exprime prin comportament mândria
identităţii naţionale).

-

Folosirea eficientă a capacităţilor de proiectare, execuţie, evaluare, colaborare în
muncă.

-

Petrecerea în mod plăcut a timpului liber (sport, bibliotecă, calculator).

-

Să se implice responsabil în activităţii de protecţie a mediului (să manifeste în
comportament , atitudine de respect faţă de mediu).

Scop: consolidarea unui set de valori stabile şi coerente care să determine conduite
favorabile unui stil de viaţă sănătos pentru elevi; dezvoltarea si formarea de personalitati, conduite
si atitudini civice in randul elevilor nostri.
In urma analizei activităţilor metodice am constatat preocupări serioase în privinţa
perfecţionării activităţii educative, formale si nonformale astfel incat demersurile noastre sa atinga
idealul educational propus.
1. S-au pus in practica prevederile metodologice privind organizarea si desfasurarea
activitatilor specifice functiei de diriginte conform anexei nr. 1 la Ordinul MECI nr.
5132/10.09.2009. In acest sens, in sedinta comisiei metodice a dirigintilor din sep. 2013,
au fost evidentiate atributiile dirigintelui, responsabilitatile acestuia si modul de
desfasurare a activitatilor. S-a realizat si distribuit instrumentul dirigintelui de catre
consilierul educativ. Astfel, s-a realizat concordanta activitatilor educative cu legislatia
scolara in vigoare.
2. Planificarile dirigintilor s-au intocmit in baza respectarii pogramelor actuale de dirigentie
pentru invatamantul liceal si gimnaziu (O.M. NR. 5287/09.10.2006). Activitatile propuse
si desfasurate cu elevii au in vedere formarea unor comportamente de viaţă responsabile
pentru ca temele

sunt adecvate varstei. In acelasi timp, metodele se bazeaza pe

interactivitate, urmarind prin: jocul de rol, simulare, vizite, excursii, exersarea unor roluri
civice utile in societate.
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Activitatea dirigintilor:
1. Fiecare diriginte are intocmit portofoliul activitatii educative.
2. Documentele dirigintilor au fost realizate la timp:
- Planificarile anuale si semestriale conform precizarilor la zi, avizate de directorul si consilierul
pentru proiecte si programe scolare si extrascolare;
- Portofoliul proiectelor educative din anul in curs este complet si bine intocmit, rapoarte ale
activitatilor, planul managerial al consilierului educativ, planul activitatilor extrascolare, planul
aplicarii masurilor antiviolenta (realizat de comisia din scoala si dna. psiholog al Cabinetului de
asistenta psihopedagogica – Bucea Veronica), proiectul program al lectoratelor cu parintii;
- Exista corelatia dintre tematica orelor de dirigentie din planificari si orele semnate in condica de
catre fiecare profesor diriginte.
- Consultatiile saptamanale cu parintii sunt semnate in condica. Exista o mare varietate a orelor
propuse de catre diriginti pentru realizarea intalnirii cu parintii clasei, pe tot parcursul zile, dar
majoritatea sunt dupa orele 16.
- Activitatile educative extrascolare lunare sunt in planificarile anuale completate. Ele sunt
semnate, in condica, dupa derulare, de catre diriginti, in acord cu metodologia MECS;
3. Tematica orelor de dirigentie a fost proiectata in concordanta cu cele 5 module, cu
prevederile Ordinului MECTS nr. 5132/10.09.2009 tinandu-se cont de propunerile si
sugestiile elevilor.
4. Temele alese pentru orele de dirigentie corespund varstei elevilor clasei si sunt adaptate
particularitatilor acestora. Criteriile care au stat la baza alegerii acestora sunt diverse:
probleme civice, probleme specifice grupului de copii, aptitudinilor si inclinatiilor
acestora, impactul migratiei forţei de munca asupra copiilor, probleme legate de sanatate
cu conotatii spreciale.
5. Având în vedere tematica orelor de dirigenţie, problamatica abordată, au fost adoptate
metodele didactice interactive, activ – paticipative care încurajeaza lucrul în echipă.
În activităţile extraşcolare s-au urmarit completarea educaţiei furnizate prin educaţia
formală cu activităţi educative sub forma întalnirilor, dezbaterilor, programelor cultural –
artistice, sportive.
6. Relaţia cu familia s-a realizat sub forma şedintelor cu părinţii şi a orelor de suport
educaţional şi consiliere pentru părinţi, semestrial, şi săptamanal conform graficului
aprobat şi consemnat în condică.
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7. Pentru îmbunătăţirea activităţilor educative se impune o colaborare mai eficientă cu
familia, cu partenerii din proiectele educative, cu comunitatea locala şi cu toti factorii
implicaţi direct sau indirect în educarea copiilor. Pentru potenţarea activităţilor educative
trebuie continuată implicarea elevilor în realizarea de expoziţii tematice, concursuri,
simpozioane, marcarea evenimentelor deosebite conform calendarului evenimentelor
anului 2015-2016.
8. La sfarsitul semestrului I, comisia educativa a aplicat, la 24 de clase, un chestionar de
satisfactie privind disciplina si realizarea activitatilor din cadrul orei de Consiliere si
Orientare precum si a celor extracurriculare.
Planul activitatilor destinate prevenirii violenţei şi a influenţei celorlalti factori de risc, în
şcoală
Prin tematica orelor de dirigenţie şi a celorlalte activitaţi educative, prin proiectele
educative şi cu ajutorul permanent al psihologului şcolar-dna. Bucea Veronica se acţioneaza în
sensul prevenirii şi reducerii incidentei factorilor de risc. Problemele legate de comportamentul
civilizat şi factorii de risc sunt prezente şi in dezbaterile şedinţelor şi lectoratele cu părinţii.
Parteneriatele educationale cu IPJ Buzau, CEPECA, DJA si Politia de proximitate Buzau
cuprind activitati de prevenire a violentei, antidrog, anticoruptie desfasurate atat in cadrul orelor
de dirigentie sau in activitati de amploare in amfiteatru dar si la lectoratele cu parintii si intalnirile
cu dirigintii etc.
Prin activitatile proiectului educational “Nu violentei! Mai intai copiii!, coordonat de
prof. Craciun Cerasela si Albu Daniela se desfasoara permanent intalniri destinate prevenirii
actelor de violenta sau discriminare in colaborare cu institutiile de profil.
Parteneri: Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copii (FONPC)-Irina Ciotir,
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog( CPECA) Buzău- comisar sef de
politie Marin Stefan, asistent social Isacof Claudia, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău comisar sef de poliţie Anghel Viorel, inspector principal Emilia Mihailescu
-Scoala Gimnaziala „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu“ Buzău–director Gheorghe
Monica
-Scoala Gimnaziala”George Emil Palade” Buzau – director adjunct Ignatescu Aurelia
Principalele activitati:
- Activități: Participarea la conferinţa Youth Forum a reprezentanţilor elevilor claselor a XI-a ai
C.N.M. Eminescu Buzau care fac parte din echipa de proiect si a coordonatorilor proiectului: prof.
Cerasela Crăciun si prof.Daniela Albu. Conferinta a fost organizata de Federatia Organizatiilor
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Neguvernamentale pentru Copii (FONPC) si a avut ca tema ” In primul rand copiii!”. Discutiile
purtate au vizat aspecte privind abuzul și neglijarea copilului, 26-28 septembrie 2015, Bucuresti
- Intâlnirea profesorilor coordonatori ai a elevilor din echipa de proiect cu elevii liceelor şi
colegiilor din judeţ si prezentarea proiectului cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, 5 octombrie
2015, Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret” Buzău.
- Distribuirea unui chestionar elevilor claselor a XI-a de la Col. Naţ. Mihai Eminescu
si a VII-a de la cele 2 scoli: Scoala Gimnaziala „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu“ si
Scoala Gimnaziala”George Emil Palade”Chestionarul a avut ca tema „Violenta nu este o
poveste”,
- Organizarea Dezbaterii „Impreuna luptam impotriva violentei” în amfiteatrul
C.N.M.Eminescu cu participarea elevilor claselor a XI-a ai Col.Naţ. Mihai Eminescu si a elevilor
de la Scoala Gimnaziala „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu“ Buzău,

Scoala

Gimnaziala”George Emil Palade” Buzau, prof. coordonatori, dirigintii si invitati(reprezentanţii
CPECA Buzau, IPJ Buzau), 14 decembrie 2015
-Activitate de prevenire a consumului de droguri si etnobotanice in randul tinerilor in vederea
prevenirii actelor de violenta si a criminalitatii, avandu-I ca invitati pe reprezentantii CPECA
Buzau, 17.02.2016, C.N.M.Eminescu Buzau
-Discutii interactive, prezentare material power point, prezentare film thematic, distribuire
flyere, pliante in cadrul intalnirii elevilor C.N.M.Eminescu Buzau cu comisarii CPECA Buzau si
ai IPJ Buzau in vederea prevenirii delicventei juvenile si a actelor de violenta, 29.02. 2016,
amfiteatrul C.N.M.Eminescu Buzau.
- Organizarea activitatii cu tema ” Ce este bullying-ul?-o lectie pe care o invatam impreuna”,
prin susţinerea a doua teme de discuţie intre elevii claselor a XI-a ai C.N.M.Eminescu care fac
parte din echipa de proiect si elevi ai claselor a VII-a de la Scoala Gimnaziala „Căpitan Aviator
Mircea T. Bădulescu“ si Scoala Gimnaziala”George Emil Palade” . Elevii au definit notiunile de
bullying respectiv violenţa pe internet si au propus soluţii pentru prevenirea/evitarea unor astfel de
situaţii, 15 aprilie 2016
- Expoziţie de postere si mesaje realizate de elevii institutiilor scolare partenere cu tema
„Alege nonviolenţa!” , 22 mai 2016, holul Colegiului Nat. Mihai Eminescu Buzau
Numar de participanti:
-15 cadre didactice, profesori coordonatori si profesori diriginti din unitatile scolare implicate in
proiect
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-500 de elevi, din care 300 sunt elevi ai claselor a XI-a de la Colegiul National Mihai Eminescu,
restul fiind elevi ai claselor a VII-a de la Scoala Gimnaziala „Căpitan Aviator Mircea T.
Bădulescu“ Buzău si Scoala Gimnaziala”George Emil Palade” Buzau,
-reprezentanti ai institutiilor partenere: CPECA Buzau, IPJ Buzau
În vederea prevenirii unor riscuri şi a comportării corespunzatoare în situaţii de risc au fost
prelucrate normele NTS şi PSI, norme de folosire a laboratoarelor şi cabinetelor, sunt proiectate o
serie de exercţii de evacuare in Comisia de prevenire a fenomenelor de risc.
Modul în care şcoala sprijină dezvoltarea personală a elevilor - obiective şi tipuri de
investigatii, chestionare
La nivelul unitatii scolare, toate activitatile care se desfasoara : instructiv-educative,
formale si non-formale vin in sprijinul dezvoltarii personale a elevilor. In afara activitatilor
frontale se intervine personalizat atunci cand conditiile o reclama.
In culegerea informatiilor privind interesul elevilor si nevoile educationale personale s-au
derulat o serie de investigatii si s-au aplicat chestionare prin colaborarea deosebita a dirigintilor cu
dna. psiholog a Cabinetului de asistenta psihopedagogica al scolii – Bucea Veronica.
Chestionarele au fost interpretate si in baza rezultatelor s-a intervenit punctual impreuna
cu psihologul.

Relatia scolii cu parintii - tipuri de comunicare
Comunicarea scoala – parinti se realizeaza pe cai diferite, dintre care evidentiem:
- Parteneriatul scoala-familie;
- Ora de suport educational si consiliere pentru parinti;
- Sedinte cu parintii;
- Lectoratele cu parintii;
- Adrese scrise transmise parintilor;
- Scrisori de mulțumire transmise parintilor,
- Participarea parintilor la activitatilor cultural artistice organizate la nivel de clase (Ziua Mamei la
cls. a V-a organizată de dna. dirig. Albu Daniela), si scoala
- Activitati traditionale ce fac parte din cultura organizational a acesteia: serbari, absolviri,
premieri, etc.
- Activitati de tipul job-shadow la parinti - pentru orientarea in cariera.
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- In acest an școlar, în sem. al II-lea, la initiative parintilor, s-a constit Asociatia pentru CNME a
parintilor si profesorilor din C.N.”M. Eminescu” Buzau având drept președinte pe dnul. Căpățână
Gheorghe.

Activitati educative:
Proiectarea activităţilor educative si a orelor de orientare si consiliere s-a realizat conform
programelor in vigoare, precum si a recomandărilor primite de la inspectorul educativ al ISJ
Buzau, la începutul anului şcolar. Activităţile educative s-au grupat în proiecte, pe domenii
specifice, în funcţie de priorităţile înregistrate la nivel local si naţional, în scopul consolidării unui
set de valori stabile şi coerente care să determine conduite favorabile unui stil de viaţă sănătos –
mintal, emoţional, fizic şi socio-moral dar si un climat prielnic, astfel incat scoala sa devina un
mediu prietenos. Am urmarit, atat in activitatile scolare educative, cat si in cele extrascolare, sa
dezvoltam si sa formam personalitati, conduite si atitudini civice in randul elevilor nostiri.
Activitatile

educative

desfasurate

in

anul

scolar

2015-2016,

sunt

grupate

astfel:

PROIECTE DE VOLUNTARIAT:
-Clubul Crucea Rosie – coordonatori - prof. Craciun Cerasela, Ionescu Dan
- participarea la cursuri de instruire în acordarea primului ajutor organizate de Societatea
Națională Crucea Roșie, filiala Buzău, sem. I si al II-lea, elevilor clasei a XI-a G, prof.Cerasela
Craciun si elevilor claselor a XI-a A, C, D, prof. Dan Ionescu, cu eliberare de adeverinte de catre
Societatea Romana de Cruce Rosie, filiala Buzau, pe tot parcursul semestrului II.
- Activitate de voluntariat a elevilor claselor a IX-a si a XI-a in cadrul proiectului”Banca de
alimente” in parteneriat cu Societatea Romana de Cruce Rosie, filiala Buzau, 17-21 aprilie 2016,
coordonatori: prof.Cerasela Craciun, prof. Dan Ionescu, prof Nicolae Stalpeanu.
- Activitate de voluntariat-distributie de pachete de alimente familiilor cu venituri mici din
localitatile judetului: Vadu Soresti, Valea Plopului, coordonatori: prof.Cerasela Craciun, prof.
Dan Ionescu, prof Nicolae Stalpeanu(de la catedra de matematica), aprilie 2016,
- Activitate de voluntariat-plantare de pomi cu sprijinul Directiei Silvice Buzau, elevi ai
claselor a IX-a , a X-a, a XI-a, coordonatori; prof. Dan Ionescu, prof Nicolae Stalpeanu
-SNAC- Startegia nationala de Actiune Comunitara, parteneriat cu: Liceul Tehnologic pentru
invatamant Special “Meserii si Servicii” Buzau si cu Liceul pentru deficienti de vedere Buzau,
GPN “Piticot” Buzau coordonator, Ene Romeo a generat o serie de activitati:
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- In 6-7 noiembrie, campania socială de sprijinire a copiilor aflaţi în dificultate, actiune de
voluntariat – Săptămâna legumelor şi a fructelor donate. Au fost implicaţi diriginţii tuturor
claselor si coordonati de pr. prof. dr. Ene Romeo iar impreuna cu elevii au strans 240 kg de
legume si fructe care au fost donate Centrului de copii cu handicap sever Nr. 8 din cart. Micro 14
din Buzau;
- Elevii cls. a IX-a E, F si a XII-a G, dec. 2015, coordonati de prof. Marcu Nina a oferit cadouri
de Crăciun elevilor de la Școala Specială Nr. 2, într-o acțiune de voluntariat. Cu elevii clasei a
XII-a G a participat la campania ”Donează fructe și legume”, nov. 2015.
- vizită la Fundația Sf. Sava, realizarea unei colecte de haine și rechizite s-a realizat de elevii cls. a
IX-a C impreuna cu dna. diriginta Palela Radita.
- La liceul elevilor cu deficiente de vedere dna. prof. Moldoveanu Elena a organizat activitatea de
stimulare a interesului pentru lectura ”Povesti la gura sobei” impreuna cu elevii clasei a XII a E.,
prof.partener a fost dna prof.Craciunescu Mirela.
- Sustinerea activitatii interactive cu tema :”Reciclarea deseurilor si protejarea mediului”,
desfasurata cu reprezentantii elevilor claselor de gimnaziu si de liceu si reprezentantii RER
Ecologic Service Buzau si Centrul de Informare Europe Direct Buzau, coordonatori: prof Cerasela
Craciun, prof. Daniela Albu(catedra de geografie), prof. Mihaela Ionita(catedra de engleza), prof.
Mihaela Costache(catedra de istorie), aprilie 2016
- In cadrul proiectului partenerial "Copii pentru copii" având echipa de proiect: Cristina
Tănasă - C. N. "M. Eminescu" Buzău, Daniela Zaharioiu şi Doina Jalbă - Şcoala George Emil
Palade, Buzău și coordonatorii claselor participante: Profesorii: Voicu Camelia, Albu Daniela,
Elena Moldoveanu, Dan Ionescu, Liliana Caloian, Cristina Dragomir, Cornelia Tudor, Gabriela
Năstase, Mihaela Iorga, Daniela Paraipan, Luminița Petrişan, Nicolae Stâlpeanu, Maria Cazan,
Marian Vasile, Rozalia Cocor, Oana Elena Burnichii, Geanina Frățilă, Rodica Magdalinoiu, Iulia
Tiron, Luminița Barbu.
- parteneri: Şcoala „George Emil Palade„, Buzău, „Asociația pentru copii născuți şi
nenăscuți PRO-VITA" – Prahova,
- s-au desfasurat activitati de voluntariat:
- organizarea, colectarea, transportarea şi livrarea rechizitelor, alimentelor, produselor de
igiena, etc. stranse de către elevi pentru a fi donate copiilor şi tinerilor de la Valea Plopului
şi Valea Screzii din Județul Prahova in perioada Postului Naşterii Domnului şi a Postului
Invierii Domnului. Numărul de participanți: circa 300 de elevi şi 20 de cadre didactice
- „ Hristos se naste, slaviti-l”, Profesorii, clasele sau elevii C.N."M.Eminescu", care au
aflat si au dorit sa fie alaturi de orfanii sau copiii si tinerii abandonați de la Valea Plopului
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si Valea Screzii din Jud. Prahova au contribuit cu alimente, jucarii, produse de igienă,
rechizite, etc. ȋn perioada 15-18.XII.2015. Acestea au fost stranse langa spalatoria
colegiului nostru, apoi transportate la Sc. Gen. "G.E.Palade", si la final de aici toate
darurile adunate au ajuns in jud. Prahova, la destinatari. Profesor coordonator este Tanasa
Cristina. In 15-18.XII.2015 s-au donat bunurile coléctate copiilor.Participanţi 210 elevi din
clasele a IX-a - a XII-a si 320 elevi din Scoala cu cls. I-VIII „G.E.Palade”, Buzău; 40
profesori, 7 părinţi.
- Să fim darnici!– De la suflet la zâmbet!, activitate desfăşurată în aprilie – iunie, cu
190 elevi, 25 profesori, 2 părinţi. In luna mai s-a realizat strangerea de imbracaminte,
alimente, rechizite si produse de igiena. Acestea au fost sortate si aranjate in sacose. O
parte dintre elevi si profesori au mers la Valea Plopului din judetul Prahova la Asociatia
„Pro-Vita”.
- proiectul de voluntariat „Prietenei credinciosi” urmăreşte educarea şi conştientizarea
tinerilor şi a publicului larg în privinţa protecţiei animalelor cu şi fără stăpân, pentru creşterea
nivelului de responsabilitate faţă de animale, profesorii coordonatori sunt: Carmen Stoica si Zica
Gina alaturi de colaboratorii: Liliana Caloian, Daniela Rusu, Dorina Frăţilă). Elevii şi profesorii
înscrişi în acest proiect au participat, alături de Asociaţia „Prieteni credincioşi” la organizarea şi
buna desfăşurare a unor actiuni de adopţii. Partenerii implicati sunt: Liceul pentru Deficienţi de
Vedere, Buzău, Liceul Pedagogic, Buzău, SERVICIUL ECARISAJ – S. C. URBIS – SERV. SRL
– BUZĂU, ASOCIAŢIA “PRIETENI CREDINCIOSI” – BUZĂU.


PROIECTE CULTURAL ARTISTICE :

- Simpozionul Judeţean „Zilele Colegiului Naţional Mihai Eminescu”; Organizator principal:
catedra de limba română; Vizita d-nei Odilia Roşianu de la revista naţională Literatura de azi; s-au
organizat ateliere de lectură, la care au participat peste 150 de elevi şi de profesori – amintim:
prof. Liliana Mihalcea, prof. Nina Marcu, prof. Liana Iordănescu, prof.dr. Dan Pătraşcu, prof.
Violeta Bobocea, prof.Elena Dogaru, prof. Maria Monalisa Pleşea, prof.dr. Mihaela Nicolae, prof.
dr. Gabriel Onţeluş, prof.Elena Moldoveanu, bibliotecar Daniela Gârbea. Dna. prof. Elena Dogaru
a realizat in 15.01.2016, o expozitie de carte, in hol + activitate integrate, sala I-5, au participat 26
de elevi si 3 cadre didactice, 6 elevi de la cls.: IX B, XI I si XII. Dna. prof. Marcu Nina a
participat, cu elevele Cristina Moraru, Ioana-Teodora Todorescu, Andreea Toader, Tatiana Ștefan
de la cls. a IX-a F, de asemenea, Daria Răducan și Maria-Gabriela Văduva de la cls. a X-a C, dar
și ca organizator, la Simpozionul Județean ”Zilele Colegiului Național ”Mihai Eminescu”, în
cadrul activității ”Luminile și umbrele sufletului”, ian. 2016. Dna. prof. Moldoveanu Elena a
participant si a fost moderator la atelierul de lectura ”Demonul amiezii”. La acest atelier a fost dna
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bibliotecara Garbea Daniela.La acest atelier au prezentat carti elevi coord.de subsemnata de la
clasele a XI a E si a XII a E.
- La Târgul de Carte Gaudeamus s-a lansat Nr.2 din revista naţională „Ordinul
Povestitorilor”, în care au publicat elevii clasei a V-a, coord.prof. dr. Mihaela Nicolae.
- Vizita redacţiei Ştiinţă şi tehnică, invitat special Alexandru Mironov a avut loc pe 5 oct.
2016, printre organizatori prof.Liliana Mihalcea, prof. dr. Mihaela Nicolae, prof. Cornelia Tudor,
prof. Silvia Ionescu. Organizator principal: prof. Rădiţa Palela.
In Noiembrie 2016 s-a desfasurat prima fază a Concursului Naţional Humanitas în licee; echipa
noastră a obţinut punctaj maxim, intrând în topul clasamentului naţional; coordonatori: prof.dr.
Mihalea Nicolae, prof.Liliana Mihalcea.
- La Festivalul de Teatru “Eugene Ionesco” profesorii catedrei de limba franceza au participat
cu elevii pentru a incuraja studiului limbii franceze, popularizarea limbii franceze printer elevi
prin activitati culturale, popularizarea autorilor francezi contemporani. Dna. prof. fetic Mirabela a
obtinut cu elevii pregatiti, PREMIUL III.
In 20 noiembrie 2015 trupa „Energia” a elevilor gimnazişti (clasa a V-a şi clasa a VIII-a) a
participat la Târgul de Carte Gaudeamus şi apoi la Festivalul Internaţional de Teatru „Eugen
Ionescu”, unde a obţinut Menţiune, sub coordonarea d-lor prof. Mihaela Nicolae şi Liliana
Mihalcea. Organizator principal: prof. Maria Monalisa Pleşea.
- SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE – “Egalitatea trebuie sa fie reala ”, 17-21
nov.2014
Săptămâna Educaţiei Globale încurajează elevi şi profesori, precum şi grupuri de tineret
pentru a explora activităţi de educaţie pentru cetăţenie la nivel global.
Scopul proiectului este de a atenţiona elevii asupra urmărilor pe care le poate avea intolerant sau
discriminarea in societate.
Activitatile desfasurate au fost:
- ”Arta educației și educație prin artă” în Săptămâna Educației Globale, la nivelul clasei a XII-a
G, tema generică fiind ”Egalitatea trebuie să fie reală”, nov. 2015, prof. Marcu Nina
- 16.XI.2015, cl. a XI-a E, ,,Toleranța - între virtute şi realitate'', prof. coord. Stan Georgiana
- 17.XII.2015, cl. a XI-a E, prof. coord. Stan Georgiana, ,, Egalitatea, mit sau realitate? ''
- ”De la evaluare la autoevaluare, cls. a XII – a C, prof. Dogaru Elena
- “Toleranta si intoleranta la varsta preadolescentei”, cls. a V-a prof. Albu Daniela
- « Egalitatea trebuie sa fie reala

“ – cla. a XI-a A- prof. Dobre Florentina

- ”Egalitatea intre pro si contra” la clasa a XII a J, prof. Moldoveanu Elena
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- Discriminarea/nondiscriminarea”, la cls. a X-a F, prof. Dragomir Cristina
- “Make equality real!”,coord. prof. Caloian Liliana, au participat elevi de la clasa a IX-a C;
premiile obtinute de elevi au constat din carti sponsorizate de d-na prof.
- “Cat de egali putem fi?”, prof. Burdea Mariana , cls. a XII-a H
-27 nov 2015 –Ziua Nationala a Romaniei a fost celebrata prin sustinerea unui moment artistic
in Amfiteatrul Colegiului in colaborare cu catedra de istorie, profesori coordonatori fiind; Tanase
Cristina, Radulescu Ciprian;
- 15 ian 2016 – Organizarea spectacolului cu prilejul zilelor Colegiului National Mihai
Eminescu. Au evoluat o serie elevi care au prezentat momente artistice premiate la concrsurile
judetene precum:
- piesa de teatru “Dl Gioe”, prof. coordonator Ene Romeo,
- cantece interpretate de elevii talentati ( tanase Anisia- cls. a V-a , Bianca – cls. a VIII-a
B) precum si de grupul vocal Songs al CNME, coordonator – prof. dr. Radulescu Ciprian;
- piesa de teatru “Hanul Ancutei” de M. Sadoveanu, coordonator- dna. prof. Marcu Nina,
- prezentatoarele, elevele cls. a XI-a C au fost pregatite de dna. prof. Mihaela Nicolae.

-

Proiectul national cu participare internatională initiat de Colegiul Tehnic Buzau

"Cetateni ai Lumii” a debutat cu activitatea de tip concurs de filme documentare, respectiv:
promovarea unor persoane cu dizabilitati care au depasit prejudecatile si s-au remarcat intr-un
anumit domeniu. Elevii participanti sunt :
- din clasele a XI-a E: Florescu Bogdan, Stan Mariuca, Mirea Diana, Apostu Antonia,
Corbu Elena, Porumboiu Alexandra care au realizat prin scenariu, regie, filmare si montaj,
prezentare filmul” Arta suferintei”care are in central dansatoarea Sudha Chandron.
- a XI-a I: Anca Stefan si Tanasescu Andrei ,coordonati de prof. Albu Daniela, in 28
ianuarie 2016. Scolile partenere sunt: Colegiul Tehnic Buzău, Liceul Tehnologic ”Henri
Coandă” Buzău, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Buzău, Liceul Tehnologic ”Costin
Nenițescu” Buzău, Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” Râmnicu-Sărat, județul Buzău.

- Echipa de teatru a Colegiului coordonata de dna. prof. Marcu Nina a participat si obtinut
premii importante precum:
Locul I – pentru cea mai bună actriță acordat elevei Maria-Gabriela Văduva, cls. a X- a
C, la Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, oct. 2015;
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Locul I – acordat

trupei ”Underground”, pentru piesa ”O gâlceavă de poveste”, la

Concursul Județean ”Obiceiuri și tradiții la români”,autoare, scenariste și regie elevele MariaGabriela Văduva și daria Răducan de la clasa a X-a C, dec. 2015;
Locul II – acordat trupei ”Underground” pentru piesa ”Prințul fericit” de Oscar Wilde, la
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, oct. 2015;
Locul II - pentru cel mai bun scenariu, acordat elevului Cătălin Moraru, cls. a XII-a G, la
Festivalul concurs de teatru religios și laic ”Mugurii Bizanțului”(pentru piesa ”Joe”), dec. 2015;
Locul III – acordat elevei Andreea Lazarovici, cls a X-a C pentru piesa ”Carpe diem”, la
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, secțiunea creație dramatică, oct. 2015;
Locul III – acordat elevei Ioana-Teodora Todorescu, cls. a IX-a F, la Olimpiada Lectura
ca Abilitate de Viață, nov. 2015;
Premiul Special – pentru cea mai bună coloană sonoră a piesei ”Prințul fericit” de Oscar
Wilde, la Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, oct. 2015;
Premiul Special al Juriului – acordat piesei ”Prințul fericit”, la același festival, oct. 2015.
Doamna prof. Marcu Ninaa participat:
- ca membru al juriului, la Festivalul de teatru bilingv ”Eugen Ionescu”, nov. 2015,
- a participat, cu elevii claselor, la spectacolul de teatru ”Suflete tari” de Camil Petrescu,
nov. 2015,
- A participat, cu elevii, la Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, oct. 2015.
- A participat, cu elevii, dar și ca organizator, la Festivalul de teatru religios și laic
”Mugurii Bizanțului”, nov. 2015.
- în calitate de evaluator, dar și cu elevi, la Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață, nov.
2015.
- a participat cu trupa de teatru la Concursul Județean ”Tradiții și obiceiuri la români”, dec.
2015.
- Clasa a IX-a C a vizionat o piesa de teatru din Saptamana teatrului francez de la
Teatrul V.voiculescu, coord. prof. Palela Radita.
- Cercului de lectura al colegiului a fost present prin elevii coordonati de dna. prof. Dogaru
Elena la Simpozionul ”Iti recomand si tie o carte ”,
- Activarea Cenaclului ”Raza de Luceafar” s-a concretizat in 3 activitati, una in colaborare cu
Bibioteca Judeteana ”Vasile Voiculescu”, alta la Teatrul ”G. Ciprian”, pentru scriitorul Matei
Visniec, coord. prof. Dogaru Elena. În aprilie 2016, (în Săpt. ”Șc. altfel”), lectură publică a
membrilor cenaclului , în prezența invitaților speciali, membrii Cenaclului ”V. Voiculescu” de la
BJ.Au participat aprox.65 de elevi, 6 profesori și 4 invitați. Textele și fotodocumentele au fost
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diseminate /promovate prin revista ”Năzuințe”, cît și la etapa județeană a concursului de creație ”
Tinere condee”.
- proiectul educativ ”Năzuințe”, revista Colegiului Național ”Mihai Eminescu” a obținut
locul I la faza județeană, la Concursul rev. șc.—secțiunea liceu, organizat de ISJ (proiect înscris
în CAEJ cu nr. 5442 / 22.10.2015, nivel județean - interjudețean)
1. Rezultatul derulării proiectului a fost editarea numărului 30 al revistei, (nr. 11, serie
nouă, 2016), format A-4, 56 de pagini,coperta 1-4 policromie și plastefiere, interior policromie
slabă),tiraj 10 exemplare pentru concursul ISJ al revistelor școlare, conform adresei 2042 /
25.04.2016 .După susținerea

proiectului în C.A. al

Colegiului , s-a recomandat tiraj 500

exemplare, urmând ca difuzarea să fie eșalonată în trei etape.
2. Număr de participanți: elevi 75 și 20 de cadre didactice,
3. Revista există și în format online pe adresa didactic.ro.activarea
4. Colectivului de redactie al revistei ”Nazuinte” (redactori, reporter, fotoreporteri, XI I si
XIIC +prof. M. Agapie, foto., in colaborare cu dl. informatician Danea pentru arhivarea doc. in
format electronic, coord. prof. Dogaru Elena,
5. Bugetul revistei, conform facturii anexate, este de 2992,50 lei, conform factură 16386
din

01.062016.
6. Premiul I la Etapa judeţeană a concursului Revistelor Şcolare , secţiunea licee, organizat

de I.S.J.
7. Rezultatele/produsele pot fi cuantificate în menţinerea revistei, continuitate de apariţie
de la Semicentenarul liceului / 48 de ani/ 18 ani seria nouă; Acest număr diseminează proiectele
înscrise în Centrul de Excelenţă din Colegiul Naţional Mihai Eminescu, coordinator.prof.Carmen
Stoica, cît şi activităţie desfăşurate în săptămâna” Şcoala Altfel”.
8. Promovarea şi diseminarea proiectului s a făcut prin Consiliul Profesoral, Comisia
diriginţilor, Comitetele de Părinţi, Cenaclul şi atelierele de scriere creativă, mai puţin prin
Consiliul Consultativ al Elevilor.
- Activitatea redactiei “Radio PRO-FM Scool Eminescu” este auzita prin acordurile musicale
sau stiri, la postul de radio al scolii coordonat de elevele Andreea Ionescu, cls.a XII-a A si Lacatus
Alexandra de la cls. a XI-a D alaturi de prof. Albu Daniela.
-antrenarea elevilor capabili de performanta se realizaeaza in cadrul activitatilor Centrului de
Excelenta din colegiu, coord. prof. Carmen Stoica alaturi de majoritatea colegilor. Elevul
Mihalcea Andrei din clasa a IX-a I a obținut Premiul al III-lea la Concursul interjudeţean
de matematică « Grigore Moisil » din Urziceni – ediția a X-a –
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5-7 februarie 2016 –

(CAEN A12/poziția 17), unde au participat elevi din 12 județe, prof.. coord. Petrisan
Luminita.
-”Doneaza o carte pentru bibliotecile scolare rurale din R. Moldova” proiect desfășurat în
perioada 16.03-08.04.2016

(in parteneriat/colaborare cu ISJ Buzău, Biblioteca Județeană

”V.Voiculescu” si ”Fundatia Sf. Sava Buzau, coord. prof. Dogaru Elena în colaborare cu pr. Ene
Romeo. S-au colectat și predat peste 600 de exemplare, carte beletristică,științifică, religioasă,
reviste și auxiliare didactice, inclusiv în lb.engleză și franceză.
- activitate de voluntariat a elevilor și părinților care au donat alimente, aprox. 60 Kg,
materiale de igienă și dezinfectare.
- 13 dec 2015 – Participare cu trupa de teatru Eminovici la editia a IV-a a Festivalului de
teatru religios si laic Mugurii bizantului desfasurat la Sala mare a Consiliului Judetean Buzau.
Am obtinut marele premiu al Festivalului si mai multe premii pentru elevii-actori – pr. prof. dr.
Ene Romeo;
- A participat cu elevele Ioana-Teodora Todorescu, cls. a IX-a F și Maria-Gabriela Văduva, cls. a
X-a C în vederea participării la Simpozionul ”Zilele Vasile Voiculescu” organizat de Biblioteca
Județeană, în cadrul întâlnirii cu scriitorul și criticul literar Alex Ștefănescu nov. 2015.

- Serbarea de Craciun, din 17 decembrie 2015 a reunit in sala amfiteatru:
- piesa de teatru “Cine a ascuns Craciunul?” in interpretarea elevilor clasei a V-a sub indrumarea
prof. Albu Daniela, Tanase Laura, Matara Mirela.
-colinde care au incantat publicul interpretate de grupul “Songs” dar si solisti din clasele liceale
sau gimnaziu coordonati de prof. Radulescu Ciprian,
- prezentatoarele, eleve ale cls. a XI-a C: Balan Lorena, Gheorghe Cristina, Lungu Teodora au
adus o poveste plina de datini din lume, alaturi de momentul teatral al cls. a V-a de texte
interpretate de elevii: Matara Cristina, Tartan Mara, Capatana Radu, Toma Rares, Lungu Ioana au
fost pregatite de dna. prof. Nicolae Mihaela. Elevii cls. a V-a au prezentat textul si in cadrul
Festivalului de Teatru organizat de Centrul Francofon Buzau dar si la Targul de carte
“Gaudeamus” din Bucuresti. Lucrarea copiilor din clasa a V-a a fost selectată pentru numărul 2
al revistei Ordinul povestitorilor. Lansarea a avut loc sâmbătă, 21 noiembrie, ora 15:00, la standul
Editurii Arthur de la Târgul de carte Gaudeamus din București.
- Dna. prof. Palela Radita a pregatit Craciunitele (elevele clasei a IX-a C) cu dulciuri pentru elevi
in timpul serbarii.
- Dna. prof. Carmen Stoica a organizat colecta pentru cainii fara stapin cu ajutorul elevilor care au
vandut felicitarile realizate de ei.
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-”Dulce colinda romaneasca”, traditii si obiceiuri de iarna la romani (portofolii+ PPS, cls. XI F +
IX B,aprox. 40 de elevi au fost realizate de dna. prof. Dogaru Elena.
- PROIECTUL JUDETEAN «TRADITII SI OBICEIURI LA ROMANI»

este popus de

Colegiul tehnic. Partenerii sunt: C.N. »M.Eminescu » Buzau, LICEUL TEORETIC „AL.
MARGHILOMAN” BUZĂU, LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN CEL MARE”, RÂMNICU
SĂRAT, GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL „GRIGORE C. MOISIL”, BUZĂU,GRUP ŞCOLAR
„C. NENIŢESCU”, BUZĂU, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău,Palatul Copiilor Buzău,Casa
Corpului Didactic Buzău, Muzeul Judeţean Buzău, Biblioteca Judeţeană Buzău, Consiliu Județean
Buzău – Centrul Județean pentru conservare și Promovarea Culturii Tradiționale, Consiliu
Județean Buzău - Biroul de Promovare și Dezvoltare a Turismului și Agroturismului, Teatrul
„George Ciprian” Buzău. In 20 decembrie 2015, in amfiteatrul CNME, s-a desfasurat concertul de
colinde traditionale si obiceiuri de iarna muntenesti alaturi de piesele de teatru cu specific.
Rezultatele obtinute de elevii si pofesorii scolii noastre sunt: Premiul I: trupa de tearu care a
interpretat un scenariu adaptat dupa “Hanul Ancutei” de M. Sadoveanu, coordonator fiind dna.
prof. Marcu Nina.
- In 15 ianuarie 2016 participarea elevilor de la cls. a XI-a I cu PPT-ul “Eminescu” , coord. prof.
Dogaru Elena, la activitatea prilejuita de ziua poetului national, la Colegiul Tehnic Buzau.
- La Proiectul „Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci”, proiect
implementat de Muzeul Judetean Buzau si finantat

printr-un Grant oferit de Islanda,

Liechtenstein, Norvegia si Guvernul Romaniei a participat dna. prof. Mariana Țicleanu. In
cadrul programului „Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural”. În cadrul
proiectului am realizat camasa de scena a lui Dumitru Dan si am coordonat un atelier
mestesugaresc pentru confectionarea camasilor populare traditionale.

Proiecte de voluntariat, civice
-In cadrul proiectului interjudetean “U.E.perspective si dezvoltare” s-au desfasurat:


în perioada 18– 24.11.2015 Campania pentru promovarea dreptului impotriva
abuzului sexual la copii din cadrul proiectului Consiliului Europei “Campania 1 din
5”. Un număr de 25 de elevi au promovat in echipe de 4-5 membri, acest drept al copiilor.
Ei au realizat prezentari directe in cadrul intalnirilor formale cu elevii altor școli din
judetul Buzau implicand structura Avocatul Elevului de la nivelul colegiului.
Grupul țintă a fost 1000 de elevi din școllie gimnaziale și liceele orașului Buzau.
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S-au desfășurat prezentări la 12 școli si licee: Scollie Gimnaziale: nr. 1, nr.15, nr, 16, nr. 12,
Liceul de Arte “Margareta Sterian”, Liceele Tehnologice: “C. Nenitescu” si “Arte si Meserii”,
LPS Buzau, Liceul Pedagogic, Colegiul Tehnic (in prezenta autoritatilor de la CEPECA si ISJ
Buzau), Liceul Teoretic “Al. Marghiloman”, Seminarul Teologic Buzau, Scoala Gimnaziala
Gugesti Vrancea, C. N. “Elena Doamna” Bucuresti, Scoala Gimnaziala “Vlaicu Voda” Braila,
APPDD “Agenda 21”, “Centrul Europe Direct” Buzau
Campania face parte din Proiectul “Uniunea Europeana, prioritati si perspective
educationale” al C.N.”M.Eminescu” care vine in sprijinul Consiliul Europei care a elaborat
ghidul ”Aici nu se pune mâna”. Prin colaborarea cu Asociației APDD – „Agenda 21”, materialele
utilizate in promovarea acestei campanii pot fi utilizate de elevii si profesorii C.N.”M.Eminescu”
Buzau. Scopul principal al campaniei este creșterea nivelului de implicare și acțiune necesare
pentru oprirea abuzului sexual asupra copiilor. Prin această campanie, Consiliul Europei își
propune să furnizeze instrumentele necesare pentru ca guvernele, rețelele profesionale, cadrele
didactice, societatea civilă, părinții și copiii să poată lua măsurile necesare pentru prevenirea și
stoparea abuzului sexual asupra copiilor. Rezultatele campaniei constau in:
-

informarea asupra acestui drept a unui numar de peste 1500 de elevi si 30 de cadre
didactice.

-

diseminarea informatiilor in Liceul Teoretic din Adjud si Scoala Gimnaziala din
Gugesti Vrancea, Liceul Pedagogic Elena Doamna din Bucuresti.

-

Crearea grupului de facebook: Proiectaicinusepunemana

Echipele de elevi din proiect:
1. Iulia Vijulie, Teodora Crucianu, Elena Neagu, Alexandra Neagu , Oana Sovaiala
au mers la Scoala gimnaziala nr11 Buzau la clasele: a 8-a A,a 8-a B,a 8-a D.
2.

Participanți:Bogdan

George

Robert,

Zaharioiu

Ștefan,

Paraipan

Rareș

Ionuț

Școala gimnaziala George Emil Palade Buzau - clasa a-5-a
3.

Clasa

aIX

a

C:

Balaban

Irene,

Dinu

Raisa,

Epuran

Stefan,

Marcu

Denisa

Paraipan

Rareș

Ionuț

Școala 12 si Liceul de arte Margareta Sterian
4.Participanți:Bogdan

George

Robert,

Zaharioiu

Ștefan,

Școala gimnaziala George Emil Palade Buzau
5. XI-a C: Manea Bianca, Radu Bianca, Socoleanu Simona, Mosog Antonia
6. Clasa a 11-a: Porumbița Antonio, Ștefan Valentin, Barac Bogdan
Prof. Coord. Albu Daniela alaturi de colegii: Dragomir Cristina, Palela Radita, Haralambie
Monica, Voinea George, Petrisan Luminita, Nicolae Mihaela


Directivele UE pentru mediu, apa, sanatate - Prezentarea unor filme despre prevenirea
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efectelor nedorite ale poluarii si implicarii societatii asupra mediului natural cu scopul de a
dezbate directivele UE referitoare la: apa, mediu si sanatate cu ocazia întțlnirii de proiect
cu partenerii educaționali în octombie 2015.


Concurs județean ”Uniunea Europeana, etapele formarii, institutii europene,
prioritati si perspective” – ZIUA EUROPEI.

Echipe de 3 elevi au participat la

informari, prezentări ce vizeaza etapele formarii UE, modalitatea de functionare a
institutiilor europene, directive europene ce se aplica in statele membre iar la final la un
concurs cu premii la care au participat elevii de gimnaziu și liceu din 6 licee: C.N.”M.
Eminescu”

Buzău,

C.N.”B.P.Hașdeu”

Buzău,

Liceul

Pedagogic”Spiru

Haret”

Buzău,Liceul Teoretic ”AL. Marghiloman” Buzău, Școala Gimnazială nr. 11 Buzău,
Liceul Tehnologic ”G.Moisil ” Buzău,și colaboratorii Centrul ”Europe Direct”Buzău care
au distribuit materiale promoționale dedicate Zilei Europei și diploma, premii.
Diseminarea activității s-a realizat pe pagina de facebook a Centrului ”Europe Direct”
Buzău.


Studiile mele, viitorul meu. Activitățile desfășurate pe parcursul semestrului al II-lea cu
parteneri educaționali din învățământul universitar i-au familiarizat pe elevii din clasele
terminale de liceu, cu formele de învăţământ superior, le-a adus la cunoştinţă reţeaua
facultăţilor din ţară şi din străinătate, modul în care se depune o aplicaţie pentru a urma
cursurile unei universităţi din străinătate.



Migratia si urmarile ei in UE – Analiza cauzelor si urmarilor sociale, rasiale, culturale in
UE din ”Clubul Europa” inițiat în semestrul al II-lea al acestui an școlar i-a familiarizat pe
elevi cu problema migrației sirienilor în UE. Elevii pregătesc o piesă de teatru pentru a se
prezenta la concursul național Euroscola inițiat de Parlamentul European.

- În colaborare cu Muzeul de Istorie Judetean Buzau s-a desfășurat parteneriatul avand ca scop
implementarea proiectului ”Carlomanesti Archaeological Park - a journey into the past:
Dacians Legacy” coord. De prof. Dragomir Cristina și Costache Bolocan Mihaela .

- Orientarea scolara si profesionala se realizeaza prin:
- intarirea parteneriatului scoala-familie-comunitatea locala. Astfel, dna. prof. Dogaru
Elena a organizat cu clasa a XII –a C, 3 activitati, dintre care una la Tribunalul judetean, 28 oct.
2015, cu ocazia ”Zilei Europeane a Instantelor Civile”.
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- consilierea privind OSP se realizeaza prin intalnirile periodice a consilierului
psihopedagog dna. Bucea Veronica, a elevilor si a dirigintilor sau parintilor prin intalnirile si
aplicarea de chestionare pe platformele construite.
- 2 activitati de tip interactive s-au desfasurat la cls. a XII-a H prividn planificarea carieirei
in colaborare cu CSAP- dna. Bucea Veronica si dirigintele clasei, Burdea Mariana
- la cls. a V-a s-au desfasurat activitatile: de autocunostere (oct 2015) si de relationare (feb
2016) in colaborare cu dna. psihopedagog Bucea Veronica si dirig. Albu Daniela.
- In oct 2015 au avut loc intalniri ale cadrelor didactice din ASE Bucuresti, cu elevii
privind oportunitatile de orientare in cariera.
- participarea elevilor și diriginților la Târgul de oferte universitare din șară și străinătate
organizat la București în oct. 2015.

- Organizarea Balului Bobocilor de catre dirigintii claselor a IX-a, coord. de prof.Delcea
Carmen, alaturi de elevii Consiliului Scolar al Elevilor - nov. 2015; 300 participanti.
- Organizarea Absolvirii și a Balului Absolvenților de catre dirigintii claselor a XII-a, coord.
de prof. Marcu Nina alaturi de elevii Consiliului Scolar al Elevilor - mai. 2016; 300 participanti.
- Organizarea Absolvirii și a Balului Absolvenților de catre dirigintele claselor a VIII-a,
Mihalcea Liliana și Ioniță Mihaela,
- In semestrul I din anul scolar 2015-2016 au fost panotate si expuse lucrari ale elevilor sprijinind
astfel talente remarcabile: in luna octombrie – expozitie cu tema „Toamna”, in luna decembrie –
expozitie de icoane pe sticla „Icoana, fereastra spre cer” si in luna ianuarie – expozitie cu
ocazia zilelor Colegiului M. Eminescu „Obiectul decorativ” iar în sem. al II-lea: ”Icoane de
Paște”, ”Jocurile olimpice în imaginația copiilor” – prof. coordonator Sava Elisabeta.
- La Seminarul National „Rolul educatiei nonformale in cresterea motivatiei scolare” dedicat
ZILEI INTERNATIONALE A EDUCAŢIEI 2015, care a avut loc la Liceul Pedagogic „Spiru
C. Haret”, pe 5 octombrie 2015 au participat elevele cls. a XI-a C cu diseminarea din cadrul
Conferintei Regionale a Tinerilor “Youth Forum „ alaturi de prof. Craciun Cerasela si prof.
Albu Daniela.
-La Conferința Națională a Asociației Ghidelor și Ghizilor din România din oct. 2015 a participat
prof. Albu Daniela.
- Expozitia nationala a Muzeului Judetean de Istorie Buzau ,,Aurul și argintul antic al
României,, a generat organizarea de catre diriginti a vizitarii expoziției precum s-a intamplat in
cazul cls. a IX-a C, a XI-a F, prof. coord. palela Radita si Costache Mihaela.
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- Consiliul Scolar al Elevilor din scoala si-a validat membrii in urma alegerilor de la inceputul
semestrului I, 17.oct 2015:
CSE a coordonat urmatoarele activitati:
Nume activitate
Balul Bobocilor
Donatie
alimente

Data / perioada Rolul CSE

Rezumat

Octombrie-

toate activitatile concurs si artistice au fost

noiembrie
de
noiembrie

Balul Absolvenților
Mai 2016
claselor a XII-a

organizare

pregatite de elevii CSE

Organizator,

Elevii liceului au donat alimente pentru

coordonator

orfelinatul din Berca
toate activitatile concurs si artistice au fost

organizare

pregatite de elevii CSE

Concursuri si premii obtinute de elevii si profesorii colegiului:
- dna. prof. Moldoveanu Elena a coordonat :
- Concursul International ” Flori de toamna” , org. De ISJ Focsani : Masgras Justina ,
clasa a X a E , MENTIUNE; Marin Andreea , clasa a XI a E, MENTIUNE; Miruna Dinu , clasa a
XI a E , MENTIUNE ;
Stan Mariuca , clasa a XI a E , MENTIUNE.
- Concursul ”Autoportret – chip de copil”, org.de ISJ.Prahova : Stanciu Alexandra ,
clasa a XI a E ,diploma de participare ; Corbu Elena , clasa a XI a E , diploma de participare ;
Bucsa Georgiana ,clasa a XI a E , diploma de participare.
Lucrarile se vor publica in revista concursului si le vom primi in luna mai , 2016.
- Concursul Interjudetean ”Sarbatoarea crizantemelor”, dec. 2015: Burduf Isabela ,
PREMIUL I ; Cocor Sebastian , Premiul I.
A realizat parteneriate cu :
A.LIC.TEHNOLOGIC ”N.BALCESCU” , Flamanzi , jud.Botosani ;
B.SCOALA GIMNAZIALA ”D.ZAMFIRESCU ”, Focsani , jud.Vrancea.
- dna. prof. Caloian Liliana a coordonat elevii la urmatoarele parteneriate si concursuri:
- Concursul Interjudetean de creatii plastice si literare “Sarbatoarea Crizantemelor”
organizat de Liceul Tehnologic “N. Balcescu” din Flaminzi si partenerii si au obtinut: Premiul I ,
Dragusin Carmen, clasa a X-a A, sectiunea creatii literare, Premiul I , Panait Elena, clasa a IX-a
C, sectiunea creatii plastice
Lucrarile elevilor au fost publicate in revista cu ISSN publicata cu acest prilej.
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- Elevi coordonati de d-na prof. Liliana Caloian au participat la Concursul National
“Art with Fiction and Poetry”,organizat de Liceul Teoretic “Henri Coanda “ din Craiova, la
Sesiunea de comunicari a elevilor organizata in cadrul Simpozionului International “Educatia
nutritionala si provocarile lumii contemporane”,organizat de ISJ Sibiu, la Concursul National
“Radu Stanca” organizat de Colegiul National “O. Goga” din Sibiu – se asteapta rezultatele.
D-na prof. Liliana Caloian a coordonat lucrarile elevelor Ghizdeanu Bianca, IX C si Zaharia
Malina, XC, care au fost publicate in revista cu ISSN publicata in cadrul Simpozionului
International « Educatia nutritionala si provocarile lumii contemporane » organizat de ISJ Timis
si partenerii.
Elevii coordonati de d-na prof. Liliana Caloian au obtinut urmatoarele premii la olimpiada jud.de
lb.

engleza,

concursuri

judetene,

interjudetene,

nationale

si

internationale,

activitati

extracurriculare.
Nr. Nume

sipremiu

Crt. Prenume Elev

nume concurs/olimpiada

clasa

Prof. Indrumator

etapa
judetana/nationala/internationala

1

Premiul I

Caloian

creativa

Liliana

“Copilul

in

lumea

cuvintelor”

Coroiu Alicia

2

Concurs International de scriereXII E

Premiul I

idem

XII E

Nedelcu

Caloian
Liliana

Alexandra

3

Premiul I
Ifrim Denisa

Idem

XII E

Caloian Liliana

Lucrarile acestor 3 eleve au fost
publicate in “Ghid metodic pentru
profesorii de limba romana” editat
in cadrul acestui proiect

4

Rusen

Calin,

Tudor Laurentiu Premiul I

Concurs National de Creatie

XII E

"Art with Fiction and Poetry"

Caloian Liliana

organizat de ISJ Dolj
5

Pletea Anamaria

Caloian Liliana
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Dinu Andreea

Premiul II

Concurs National de Creatie

IX C

"Art with Fiction and Poetry"
6

Dragusin Carmen
Premiul II

7

Ghizdeanu
Bianca

8

Concurs National de Creatie
"Art with Fiction and Poetry"

Premiul II

"Art with Fiction and Poetry"

Haralambie Petru

Concurs National de Creatie

Sacuiu

"Art with Fiction and Poetry"

Premiul III

10

IX C
Caloian Liliana
IX C

Concurs National de Creatie
mentiune

Panait
Elena

Caloian Liliana

XA

Chirila
Emanuela

XA

Concurs National de Creatie

Roxana
9

Caloian Liliana

"Art with Fiction and Poetry"

Caloian Liliana
XA

Concurs National de Creatie
mentiune

Caloian Liliana

"Art with Fiction and Poetry"

IX C

Concurs National de Creatie

IX C

Chircu
Teodora

11

Ghizdeanu
Bianca

Premiul I

Caloian Liliana

"Liceul – fereastra deschisa spre
viitorul meu”

12

Oprea
Madalina

13

Premiul I

Zaharia
Malina

14

Concurs National de Creatie
"Liceul – fereastra deschisa..."

Caloian Liliana
XII E

idem

Caloian Liliana

Premiul I

Stemate Sonia

XC
idem

IX C

Caloian Liliana

Premiul III

15

Zaharia
Malina

Caloian Liliana
Premiul I

Concurs Interjudetean de CreatieX C
“Aripi de poveste”

16

Dinu Andreea
Raisa

Caloian Liliana
Premiul I

idem

IX C
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17

Vaduva Maria

Premiul II

Caloian Liliana
idem

18

19

XC

Lazarovici

Caloian Liliana

Andreea

Premiul III

idem

XC

Panait Elena

Premiul I

Concurs Interjudetean de Creatie

Caloian Liliana

Literara si artistica "SarbatoareaIX C
crizantemelor"
20

Dragusin

Premiul I

Carmen

Idem

Caloian Liliana

Aceste 2 lucrari au fost publicateX A
in revista concursului

21

Haralambie

Premiul II

Petru
22

23

Epuran

Olimpiada de limba engleza -fazaIX C

Caloian Liliana

judeteana
Premiul III

Olimpiada de limba engleza -fazaIX C

Stefan

judeteana

Zaharia Malina Premiul III

Olimpiada de limba engleza -fazaX C

Caloian Liliana

Caloian Liliana

judeteana
25

Constantin

Premiul III

Cristian
26

Stemate

Ghizdeanu

Premiul III

Pletea

Premiul III

Panait

mentiune

Drugea

mentiune

Dragusin

Olimpiada de limba engleza -fazaIX C

Olimpiada de limba engleza -fazaIX C

Premiul I

Concursul Interjudetean

XA

“Scoala – centrul non-violentei!”

Tudor

Premiul II

idem

XA

Caloian Liliana

Caloian

Caloian
Liliana

Premiul I

idem

XII E

Laurentiu
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Caloian Liliana

Liliana

Carmen
32

Caloian Liliana

judeteana

Andreea
31

Olimpiada de limba engleza -fazaIX C

judeteana

Elena
30

Caloian Liliana

judeteana

Anamaria
29

Olimpiada de limba engleza -fazaIX C
judeteana

Bianca
28

Caloian Liliana

judeteana

Sonia
27

Olimpiada de limba engleza -fazaX C

Chirila EmanuelaPremiul II

Caloian
Liliana

idem

XA
38

Caloian

Liliana

- Echipa de teatru a Colegiului coordonata de dna. prof. Marcu Nina a participat si obtinut
premii importante precum:
Locul I – pentru cea mai bună actriță acordat elevei Maria-Gabriela Văduva, cls. a X- a
C, la Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, oct. 2015;
Locul I – acordat

trupei ”Underground”, pentru piesa ”O gâlceavă de poveste”, la

Concursul Județean ”Obiceiuri și tradiții la români”,autoare, scenariste și regie elevele MariaGabriela Văduva și daria Răducan de la clasa a X-a C, dec. 2015;
Locul II – acordat trupei ”Underground” pentru piesa ”Prințul fericit” de Oscar Wilde, la
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, oct. 2015;
Locul II - pentru cel mai bun scenariu, acordat elevului Cătălin Moraru, cls. a XII-a G, la
Festivalul concurs de teatru religios și laic ”Mugurii Bizanțului”(pentru piesa ”Joe”), dec. 2015;
Locul III – acordat elevei Andreea Lazarovici, cls a X-a C pentru piesa ”Carpe diem”, la
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, secțiunea creație dramatică, oct. 2015;
Locul III – acordat elevei Ioana-Teodora Todorescu, cls. a IX-a F, la Olimpiada Lectura
ca Abilitate de Viață, nov. 2015;
Premiul Special – pentru cea mai bună coloană sonoră a piesei ”Prințul fericit” de Oscar
Wilde, la Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, oct. 2015;
Premiul Special al Juriului – acordat piesei ”Prințul fericit”, la același festival, oct. 2015.
Mențiune la Olimpiada de limbă, literatură și comunicare, faza județeană, acordată elevei
Andreea Toader, cls. a IX-a F, febr. 2016;
Mențiune la Olimpiada de limbă, literatură și comunicare, faza județeană, acordată elevei
Tatiana Ștefan, cls. a IX-a F, febr. 2016
- participare la concursul de arta fotografica cu tema” Fii pregatit!”, editaia a II-a organizat
cu ocazia Anului International al luminii si al tehnologiilor bazate pe lumina”, 19 oct – 5 dec.
2015, Bucuresti de AGGR Romania. - prof. Albu Daniela
- Colectivul de redacție al revistei ”Năzuințe” a ocupat locul al II-lea la concursul de
jurnalism școlar ”Pamfil Șeicaru”, organizat de ISJ. și BJ. ”V. Voiculescu” (diploma a fost
oferită de dl. general Foca, comandantul Armatei a II-a, + premiu în bani, 400 lei, pentru elevi și
sponsorizarea nr.următor al revistei, coord. Prof. Dogaru Elena.

39

TABEL NOMINAL CU DIRIGINTII CLASELOR IN ANUL SCOLAR 2015 / 2016
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9D
9E
9F
9G
9H
9I
9J
10A
10B
10C
10D
10E
10F
10G
10H
10 I
10 J
11 A
11B
11C
11D
11E
11F
11G
11H
11I
11 J
12A
12B
12C
12D
12E
12F
12G
12H
12I
12J
V
VII
VIII A
VIII B

STAICU CAMELIA
RADULESCU CIPRIAN
NEGOITA COSTICA
CRACIUN CERASELA
FETIC MIRABELA
HARALAMBIE MONICA
DELCEA CARMEN
TICLEANU MARIA
SERBANESCU MARGARETA
BANU MARIUS
MARINESCU DIDA
STANCIU TUDOREL
DRAGOMIR CRISTINA
PLESA MARIA
DOBRU IULIANA
MATARA MARIA
GHITA GHEORGHE
DOBRE FLORENTINA
HOLDON OLIVIA
NICOLAE MIHAELA
IONESCU DAN
STAN GEORGIANA
COSTACHE BOLOCAN MIHAELA
MELNIC LUCIAN
IONESCU SILVIA
PETRISAN LUMINITA
VOINEA GEORGE
RUSU DANIELA
STRATONE AUREL
DOGARU ELENA
TUDORANCEA CARMEN
TANASE ANA CRISTINA
BOBOCEA VIOLETA
MARCU NINA
BURDEA MARIANA
STILPEANU NICOLAE
TUDOR CORNELIA
ALBU DANIELA
VASILE MARIAN
MIHALCEA LILIANA
IONITA MIHAELA

1/5
2/7
2/3
1/12
1/13
2/5
1/8
2/6
2/4
1/1
2/2
1/2
1/7
1/3
2/8
2/1
P6
2/4
1/13
1/9
2/1
1/1
2/7
1/10
2/5
P6
1/7
1/14
2/2
1/5
1/2
1/8
P8
2/8
1/3
2/3
2/6
A1
P9
A3
A4

2. Nr. Clase implicate: 6/ nr. elevi: 200 implicati in programe de educatie pentru sanatate (optional
sau activitati extrascolare: 6), cadre didactice coordonatoare: Craciun Cerasela, Nastase Gabriela,
Ionescu Dan, estimari pentru 2015-2016;
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3. Nr. Clase: 5/ nr. Elevi: 150 implicate/implicati in programe de educatie pentru mediu (optional
sau activitati extrascolare: 5), cadre didactice coordonatoare: Albu Daniela, Ticleanu Mariana,
Dragomir Cristina, Craciun Cerasela, Nastase Gabriela, estimari pentru 2015-2016;
3. Lista cu nr. copii/clasa, care au parintii plecati in strainatate pe o perioada mai indelungata si
situatiile in care acestia nu sunt incredintati rudelor, nominal (în documentele consilierului
psihopedagog, Bucea Veronica)
4. Lista proiectelor educative la nivelul scolii pentru anul scolar 2015-2016.

PROGRAME, PROIECTE SI PARTENERIATE ALE COLEGIULUI
2015-2016
1. Consiliul Scolar al Elevilor – in colaborare cu ISJ Buzau si MECT;
2. ”Să vorbim global despre educatia pentru dezvoltare, migratie si cetătenie globală” si este
prescurtat în limba franceză, limba proiectului, ”Parlez-vous global?”. Este un proiect
finantat

de

Comisia

Europeană

prin

instrumentul

de

finantare

Europe

AID/131141/C/ACT/Multi – prin intermediul ONG-ului „APDD - Agenda 21”
3. Proiectului national cu participare internatională ”Cetăteni ai lumii” (”Citizens of the
World”) este propus de Colegiul Tehnic.
4. “Avocatul Elevului” – in colaborare cu UNICEF si “Agenda 21”;
5. Simpozionul Judetean “Zilele Colegiului National <<Mihai Eminescu>> Buzau”, 15
ianuarie” “Eminescieni de nota 10”
6. “Saptamana Educatiei Globale” 17-21nov. 2014- proiect coordonat de Centrul Nord-Sud
al Consiliului Europei;
7. Concursul National ” Proiecte de mediu”,
8. Cenaclul literar “Raza de Luceafar”
9. Redactia revistei “Nazuinte”
10. Redactia Radio “Pro Fm Eminescu”
11. Clubul “Crucea Rosie”, in parteneriat cu “Crucea Rosie” Buzau;
12. Informarea tinerilor cu privire la tendintele de pe piata muncii si si consilierea acestora in
domeniul carierei profesionale – proiect partenerial cu AJOFM – Buzau;
13. “Strategia Nationala de Actiune Comunitara” proiect partenerial cu Scoala Speciala Nr. 2
Buzau
14. Centru de Excelenta
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15. “Traditii si obiceiuri locale” parteneriat cu Liceul Teoretic „Al. Marghiloman” Buzău,
Liceul Teoretic „Stefan cel Mare”, Râmnicu Sărat, Grup Scolar Industrial „Grigore C.
Moisil” Buzău, Grup Scolar „C. Neniţescu”, Buzău, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Buzău,Palatul Copiilor Buzău,Casa Corpului Didactic Buzău, Muzeul Judeţean Buzău,
Biblioteca Judeţeană Buzău, Consiliu Județean Buzău – Centrul Județean pentru
conservare și Promovarea Culturii Tradiționale, Consiliu Județean Buzău - Biroul de
Promovare și Dezvoltare a Turismului și Agroturismului, Teatrul „George Ciprian” Buzău
16. Simpozion”Un mediu curat incepe cu tine”, expozitie de obiecte din deseuri, expozitie de
fotografie- “Ziua Mediului”;
17. proiectului partenerial „ Copii pentru copii”
18. Festivalul National al Sanselor Tale
19. UE- perspective si dezvoltare parteneriat cu scolile si liceele buzoiene si din 4 judete, cu
ONG-uri: Centrul”Europe Direct” Buzau, APPDD “Agenda 21”.

Date contact

inspector pentru educatie permanenta si

monitorizarea curriculum-ului

descentralizat,
Prof. Trandafir Veronica
Site inspectorat: www.isjbz.ro
Tel ISJ

0238 721655, Fax ISJ
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PREMIUL III

5. ACTIVITATEA

METODICO-STIINTIFICA

SI

CURRICULARA

COMISIILOR METODICE.
CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
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A

-

Responsabil comisie metodica: Prof. Mihalcea Liliana

În semestrul al doilea, ca și în întregul an școlar 2015 – 2016 , activitatea comisiei
metodice a profesorilor de limbă și literatură din Colegiul Național Mihai Eminescu s-a
concretizat în activități specifice precum realizarea documentelor școlare, a planificărilor
calendaristice și a planurilor de lecție, a pregătirii elevilor pentru Examenele Naționale, atât în
cadrul orelor cât și după un program de pregătire bine stabilit. În același timp, activitatea de la
clasă a fost completată de diferite alte activități, de la participarea la olimpiade și concursuri
școlare până la simpozioane și comunicări științifice ale elevilor și profesorilor.
În pregătirea elevilor în vederea susținerii Examenelor Naționale au fost implicați toți
profesorii de limba română, elevii obținând rezultate bune și foarte bune.
OLIMPIADA DE LIMBĂ ȘI COMUNICARE a presupus aspecte diferite precum:
profesori propunători de subiecte (Mihaela Nicolae, Oana Pleșea), implicare în organizare
(Elena Dogaru), membri în comisia de evaluare la nivel județean (Mihaela Nicolae, Nina
Marcu, Gabriel Onțeluș, Georgiana Stan, Dan Pătrașcu) și național (Mihaela Nicolae și Dan
Pătrașcu). Rezultatele s-au concretizat în premii și mențiuni la diferite clase (Elena Dogaru,
Mihaela Nicolae, Georgiana Stan, Dan Pătrașcu, Violeta Bobocea), cel mai important fiind
Premiul Special obținut de eleva doamnei profesoare Oana Pleșea la faza națională a
Olimpiadei.
Profesorii de limba și literatura română au obținut rezultate notabile și în cadrul altor
concursuri și simpozioane județene, interjudețene și naționale – Concursul Național de Creație
ARS NOVA , Concursul Național Humanitas în licee, Simpozionul județean Vasile
Voiculescu, Festivalul de Teatru Francofon (Mihaela Nicolae, Oana Pleșea, Nina Marcu, Elena
Dogaru), Concursurile Naționale de Creație Tinere Condeie și Ana Blandiana(Oana Pleșea),
Concursul Național de Reviste Școlare – premiul întâi și Concursul de jurnalism școlar Pamfil
Șeicaru – locul al doilea(Elena Dogaru), Concursul Național Cerneală neagră, Olimpiada de
lingvistică și Concurs Internațional de Epigrame(Violeta Bobocea). De asemenea, au existat
foarte multe premii întâi, doi și trei obținute de elevii doamnei profesoare Nina Marcu la
diferite Festivaluri de teatru pentru elevi.
Profesori precum Mihaela Nicolae, Dan Pătrașcu, Elena Dogaru, Georgiana Stan, Nina
Marcu, Oana Pleșea s-au implicat în organizarea și desfășurarea activităților din săptămâna
Zilele Colegiului Național Mihai Eminescu, activități precum Conferința profesorului doctor
Leon Zăgrean, vizita domnului Alexandru Mironov, activitatea Luminile și umbrele
sufletului, întâlnire cu Cenaclul Vasile Voiculescu al Bibliotecii Județene sau activități din
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alte perioade ale semestrului al doilea precum Nichita Stănescu – Lecția de poezie sau Carte
pentru Basarabia.
Mulți dintre profesorii de limba și literatura română (Dan Pătrașcu, Mihaela Nicolae,
Oana Pleșea, Gabriel Onțeluș) au participat cu lucrări personale la diferite Conferințe Naționale
și Internaționale sau Simpozioane Județene și Naționale.
Profesori precum Mihaela Nicolae, Dan Pătrașcu, Gabriel Onțeluș, Oana Pleșea au
publicat articole interesante în diferite reviste de limbă română, engleză și franceză.
Unii dintre colegi (Mihaela Nicolae, Nina Marcu, Oana Pleșea, Dan Pătrașcu) au participat la
activități precum Proiectul Avocatul Elevului , Săptămâna Educației Globale sau au
coordonat diferite Comisii la nivelul școlii. Cu toții am fost implicați în Simularea Examenului
de Bacalaureat și de Evaluare Națională dar și în examenele propriu-zise, ca evaluatori iar
profesorii Mihaela Nicolae, Oana Pleșea și Dan Pătrașcu și în Comisia de Testare a elevilor
pentru clasa a cincea. Profesori precum Dan Pătrașcu, Oana Pleșea au fost metodiști iar
Georgiana Stan și-a început doctoratul.
În concluzie, se poate afirma că activitatea catedrei de limba și literatura română a fost
suficient de bogată, fără să fie perfectă, ci perfectibilă.
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CATEDRA DE ISTORIE
În anul şcolar 2015-2016, catedra a funcţionat în următoarea componenţă:
- Tănase Cristina- profesor titular, responsabil comisie metodică;
- Marinescu Dida - profesor titular;
- Stoica Relu - profesor titular ;
- Costache- Bolocan Mihaela – profesor titular.
Semnificative pentru activitatea catedrei în anul şcolar 2015-2016 sunt următoarele aspecte;
1 - Organizarea unor activităţi comemorative şi aniversare:
- Comemorarea Zilei Holocaust-ului în România- (vizionarea unui film documentar, prezentare
de carte - (9 octombrie, 2015)-membrii catedrei;
- Sărbătorirea Zilei Naţionale a României (27 nov 2015)- Prof. Cristina Tănase;
- Sărbătorirea a 157 de ani de la Unirea Principatelor (24 ianuarie 2016)- Participare împreună cu
un grup de elevi la acţiunile cultural-educative organizate de Muzeul Judeţean Buzău

(programul

,,Hai să dăm mână cu mână la Muzeul Judeţean”, vernisajul expoziţiei ,,Alexandru Ioan Cuza la
Buzău”, prelegerile cu tema ,,Alexandru Ioan Cuza si Mica Unire”)- prof. Costache Mihaela.
- Independenţa de stat a României- Dezbateri, program artistic cu conţinut istoric, sărbătoririrea
proclamării şi obţinerii independenţei de stat a României (8 Mai 2016) - membrii catedrei ;
-Europa pe care o redescoperim- Dezbatere despre instituţiile şi valorile Uniunii europene- Ziua
Europe (9 Mai 2016)- membrii catedrei;
2 - Organizarea şi participarea elevilor şi a profesorilor la simpozioane judeţene şi
naţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice; proiecte, programe, publicaţii:
- Organizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice a profesorilor de istorie de către Societatea de
Ştiinţe Istorice- Filiala Buzău (22 noiembrie 2015, mai 2016) ;- prof. Stoica Relu ;
-Dl. Profesor Stoica Relu a coordonat apariţia ultimului număr al revistei Societăţii de Ştiinţe
Istorice, Filiala Buzău -,,Tezaur”;
- Participare prof. Costache Mihaela la cursul POSDRU-Pachet educaţional pentru cursul
opţional de Istoria recentă a Românei;
- Participare rof. Costache Mihaela la Simpozionul Național Didactica ariei curriculare Om si
societate , organizat la Buzău, la Liceul Pedagogic Spiru Haret
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cu

lucrarea

Abordarea

interdisciplinară/pluridisciplinară a invăţării. Studiu de caz-proiectul Parlez vous global, realizată in
colaborare cu prof. Albu Daniela; lucrarea a fost publicată in CD-ul cu ISBN al Simpozionului;
-Înfiinţarea unui cerc de Istorie recentă a României -prof. Costache Mihaela;
-În Săptămâna ,,Sa Ştii mai multe, sa fii mai bun “ - organizarea unei expoziții de etnografie
(proiectul Muzeul în școală ) și a conferinţei ,,Din pământ până la vitrina”, în parteneriat cu Muzeul
Judetean Buzău ;

3 - Olimpiade, concursuri :
- Selectarea şi pregătirea elevilor pentru etapa pe şcoală, locală şi cea judeţeană- Olimpiada de
istorie ; participare în calitate de profesor corector -membrii catedrei; pentru etapele pe localitate şi
judeţ s-au calificat elevi la toate nivelurile de studiu, fiecare membru al catedrei având elevi calificaţi;
premiul III-Dobre Codruța, cls XI B, mentiune -Marin Andreea, cls a XI A, Voinea Răzvan, cls X prof. Costache Mihaela;.
- Premiul I la concursul interjudetean organizat de Cultul Eroilor ; premierea -prof. Costache
Mihaela;
- Participare şi mentiune la concursul judetean "Romania si Uniunea Europeana"- prof. Mihaela
Costache
- Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat; rezultate foarte bune obţinute la examenul de
bacalaureat (prmovabilitate100%) şi la admiterea în învăţământul superior (prof. Cristina Tănase si
prof. Dida Marinescu);

4- Activitati metodice:
-Membrii catedrei au participat la activităţile metodice desfăşurate în cadrul Cercului pedagogic
al profesorilor de istorie (noiembrie 2015, ianuarie, martie 2016);
- înscriere prof. Costache Mihaela pentru obţinerea Gradul didactic I în cadrul Universității
Ovidius din Constanța cu lucrarea ,,Rolul cultural al Episcopiei Buzăului în secolele XVI - XVIII “;
desfăşurarea ultimei inspecții curente ;
-Participarea d-nei prof. Marinescu Dida la Modulul interdisciplinar- bacalaureat francofon.
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CATEDRA DE LIMBA ENGLEZA – LIMBA GERMANA

- Responsabil comisie metodica: prof. Vlad Mihaela

Pe tot parcursul anului scolar 2015-2016, Catedra de Limba engleza - limba germana a avut
in centrul activitatii obiective precum :
- discutarea programei si a bibliografiei;
- selectarea manualelor ;
- asigurarea unui bogat material documentar;
- evaluarea permanenta si pregatirea suplimentara a elevilor care au de sustinut
examene si teste la cele doua discipline.
La începutul anului şcolar s-au aplicat evaluari initiale , semnalandu-se greselile frecvente ,
s-au propus si urmarit masuri de ameliorare, s-au aplicat permanent

elevilor

evaluari

formative si sumative si s-au organizat si desfasurat activitati de consolidare a materiei pentru
elevii claselor V-XII in vederea sustinerii concursurilor si olimpiadelor scolare şi Examenului
de Bacalaureat.

Activitati realizate:

1. Aplicarea testelor initiale si discutarea acestora cu elevii si parintii;
2. Ziua Europeana a Limbilor Moderne (26 septembrie 2015) – in cadrul acestui eveniment au
fost organizate diferite activitati in cadrul catedrei;
3. Acordul de Parteneriat cu Liceul Teoretic “Henri Coanda” din Craiova in vederea organizarii
Concursului National de Creatie Literara si Plastica “Art with Fiction and Poetry” (prof.
Monica Haralambie si Liliana Caloian);
4. Participarea membrilor catedrei la organizare si in comisia de evaluare a Olimpiadei de
limba engleza – etapa pe scoala si etapa locala, in urma careia s-au calificat 50 de elevi pentru
etapa judeteana.
5. Prof. Monica Haralambie, Mihaela Vlad si Roxana Lupu luat parte la activitati specifice in
cadrul Consiliului Consultativ al profesorilor de limba engleza din cadrul ISJ Buzau.
6. Prof. Roxana Lupu a participat, in calitate de membru al Comisiei Centrale al Olimpiadei
Nationale de Limba Germana Moderna, la Seminarul de Pregatire al Olimpiadelor Judetene si
Nationale de Limba Germana, organizat de Ministerul Invatamantului in colaborare cu
Institutul Goethe Bucuresti, in perioada 4.02 - 09.02.2016, la Vulcan, judetul Brasov.
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7. Toti membrii catedrei s-au ocupat de pregatirea elevilor care vor sustine probele de
competenta la limbile engleza si germana din cadrul examenului de bacalaureat si de pregatirea
loturilor pentru olimpiadele judetene.
D-na prof. Caloian Liliana a participat la Simpozionul International « Educatia nutritionala
si provocarile

lumii contemporane » organizat de ISJ Timis si partenerii, care a fost

publicata pe CD-ul cu ISSN editat cu acest prilej, la Simpozionul National « Eugen Ionescu
– prima suta de ani » cu o lucrare publicata in revista cu ISSN publicata cu acest prilej si la
Simpozionul National « O viata sanatoasa printr-o alimentatie adecvata » organizat de ISJ
Valcea cu o lucrare publicata in revista cu ISSN.
A continuat parteneriatul cu C.N. « H. Coanda « din Craiova in vederea desfasurarii
concursului national « Art with Fiction and Poetry » faza judeteana, interjudeteana si
nationala, a incheiat parteneriat pentru organizarea Concursului Interjudetean de Creatie
Literara si

Artistica « Festivalul crizantemelor », organizat de Lic. Tehnologic « N.

Balcescu » din Flaminzi.
D-na prof. Liliana Caloian a corectat lucrarile la olimpiada de lb. engleza – faza pe scoala,
locala si judeteana, a coordonat elevi care au participat la concursul de scriere
creativa »Make equality real ! » organizat de ea si desfasurat in cadrul « Saptaminii
educatiei globale ».
A participat alaturi de elevii ei la 2 actiuni din cadrul proiectului de voluntariat « Copii
pentru copii » coordonat de de d-na prof. Tanasa Cristina in decembrie 2015 si aprilie 2016,
la actiuni de voluntariat in cadrul proiectului educativ “Prieteni credinciosi”,coordonat de dna prof. Stoica Carmen si la la proiectul « Banca de alimente « coordonat de dl. Prof.
Nicolae Stilpeanu.
D-na prof. Liliana Caloian a participat la « Targul ofertelor educationale » prin promovarea
ofertei scolare a colegiului nostru si informare si consiliere scolara (20 aprilie 2016).

Elevii coordonati de d-na prof. Liliana Caloian au luat urmatoarele premii la olimpiada de lb
engleza – faza judeteana – si la concursuri interjudetene, nationale si internationale :
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Premiul I

Concurs International de scriere creativa “Copilul in

XII E

lumea cuvintelor”
1

Premiul I

Caloian

creativa “Copilul in lumea

Liliana

cuvintelor”

Coroiu Alicia

2

Concurs International de scriere XII E

Premiul I

idem

XII E

Nedelcu

Caloian
Liliana

Alexandra

3

Premiul I
Ifrim Denisa

Idem

XII E

Lucrarile acestor 3 eleve au fost

Caloian
Liliana

publicate in “Ghid metodic
pentru profesorii de limba
romana” editat in cadrul acestui
proiect
4

Rusen Calin,
Tudor

Concurs National de Creatie
Premiul I

Laurentiu
5

XII E

"Art with Fiction and Poetry"

Caloian

organizat de ISJ Dolj

Liliana

Pletea
Anamaria

Caloian
Premiul II

Dinu Andreea

Concurs National de

IX C

Liliana

Creatie
"Art with Fiction and Poetry"

6

Dragusin
Carmen

7

Premiul II

Ghizdeanu
Bianca

8

Concurs National de Creatie
XA

Concurs National de Creatie
Premiul II

Haralambie
Petru

"Art with Fiction and Poetry"

Caloian

"Art with Fiction and Poetry"

Caloian
IX C

Concurs National de Creatie
Premiul III

"Art with Fiction and Poetry"

Sacuiu

Liliana

Liliana
Caloian

IX C

Liliana

XA

Roxana
9

Chirila

Concurs National de Creatie
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Caloian

Emanuela
10

mentiune

Panait
Elena

"Art with Fiction and Poetry"

XA

Concurs National de Creatie
mentiune

Liliana
Caloian

"Art with Fiction and Poetry"

IX C

Liliana

Concurs National de Creatie

IX C

Caloian

Chircu
Teodora

11

Ghizdeanu
Bianca

Premiul I

"Liceul – fereastra deschisa

Liliana

spre viitorul meu”
12

Oprea
Madalina

13

Premiul I

Zaharia
Malina

14

Concurs National de Creatie
"Liceul – fereastra deschisa..."

Caloian
XII E

idem
Premiul I

Stemate Sonia

idem

Caloian
XC

Liliana

IX C

Caloian

Premiul III

15

Liliana

Zaharia
Malina

Liliana

Caloian
Premiul I

Concurs Interjudetean de

XC

Liliana

Creatie “Aripi de poveste”

16

17

Dinu Andreea

Caloian

Raisa

Premiul I

Vaduva Maria

Premiul II

idem

IX C

Caloian
idem

18

19

Liliana

XC

Lazarovici

Liliana
Caloian

Andreea

Premiul III

Panait Elena

Premiul I

idem

XC

Concurs Interjudetean de
Creatie Literara si artistica

Liliana
Caloian

IX C

Liliana

"Sarbatoarea crizantemelor"
20

Dragusin
Carmen

Premiul I

Idem
Aceste 2 lucrari au fost
publicate in revista concursului
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Caloian
XA

Liliana

21

Haralambie

Premiul II

Petru
22
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Premiul III

Constantin

Premiul III
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Premiul III
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Premiul III
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Premiul III
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mentiune

Drugea
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Tudor

Olimpiada de limba engleza -

Olimpiada de limba engleza -

Olimpiada de limba engleza -

Olimpiada de limba engleza -

Premiul I

Concurs Interjudetean “Scoala-

IX C

idem

IX C

Dragusin

IX C
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Caloian
Liliana

IX C

Caloian
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Caloian
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XII E

Caloian
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Premiul II
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XA
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33

Caloian
Liliana

Laurentiu
32

Caloian
Liliana

centrul non-vilolentei”
Premiul I

Caloian
Liliana

faza judeteana

Andreea
31

XC

faza judeteana

Elena
30

Olimpiada de limba engleza -

Caloian
Liliana

faza judeteana

Anamaria
29

XC

faza judeteana

Bianca
28

Olimpiada de limba engleza -

Caloian
Liliana

faza judeteana

Sonia
27

IX C

faza judeteana

Cristian
26

Olimpiada de limba engleza -

Caloian
Liliana

faza judeteana

Malina
25

IX C

faza judeteana

Stefan
23

Olimpiada de limba engleza -

Caloian
Liliana

Premiul II

idem

XA

Emanuela

Caloian
Liliana

D-na prof. Haralambie Monica a participat la activitatile din cadrul:
o . Săptămâna Educației Globale
o Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
- Vizionare film
- dezbatere
- Auto-cunoaștere și dezvoltare personală
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- activități în cadrul proiectului Banca de Alimente organizat în parteneriat cu
Societatea Româna de Cruce Roșie – filiala Buzău (17-21 aprilie 2016)
D-na prof. Monica Haralambie promovat rezultatele deosebite ale elevilor obtinute cu
diferite ocazii, dintre care mentionam promovarea revistei scolii, „Nazuinte”, si a
revistei „Art With Fiction And Poetry” in care au fost publicate si lucrarile elevilor
coordonati de d-neai care au obtinut premii la concursul national cu acelasi nume
(Craiova, ian 2015);
o Acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Senchea” din Fagaras in
vederea desfasurarii Concursului Interjudetean de Creatie in Limbi Straine „Lumea
in cuvinte si imagini”;
o A coordonat activitatea elevilor pentru olimpiade, concursuri etc.
o A participat la organizarea Olimpiadei de limba engleza la nivelul scolii si la nivel de
municipiu;
o A fost membru in comisia de evaluare la Olimpiada – la toate etapele (pe scoala, locala,
judeteana);
o Elevii pe care i-a pregatit au obtinut rezultate bune si foarte la toate etapele Olimpiadei,
iar la etapa judeteana a Olimpiadei au obtinut urmatoarele premii:


OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA – etapa judeteana – cl. a VII-a:

Popp Tiberiu

Pr. I

Ştefănoiu Olivia

Pr. II

Duţă Sabina

Pr. II

Tănase Ana Maria

Pr. III

Avram Alice

Mentiune



OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA (liceu) – etapa judeteana:

Marinescu Deianeira (XI C)

Pr. I

Florescu Constantin (IX C)

Pr. II

Chirca Alexandra (XI C)

Pr. III

Barbu Alexandra (XI C)

Pr. III

Capota Cristiana (IX C)

Pr. III

Socoleanu Simona (XI C)

Mentiune
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Marcu Denisa (IX C)

Mentiune

Ilea Ana (IX I)

Mentiune



CONCURSUL NATIONAL “ART WITH FICTION AND POETRY” – “ARTĂ CU
FICTIUNE SI POEZIE” (Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Craiova):

Capota Cristiana

Premiul I

IX C

Ciobota Mara

Premiul I

IX C

Chircă Alexandra

Premiul I

XI C

Miclea Madalina

Pr. II

XI C

Socoleanu Simona

Pr. II

XI C

Popp Tiberiu

Pr. II

VII

Barbu Alexandra

Pr. III

XI C

Bolchi Andreea

Pr. III

VII

Andrei Beatrice

Mentiune

XI C

Lungu Teodora

Mentiune

XI C

Gheorghe Cristina

Mentiune

XI C

Oprişan Ionela

Mentiune

XII A

D-na prof. Avram Daniela a obtinut o sponsorizare de carte in valoare de 600 de lei –
pentru

biblioteca colegiului si pentru cabinetul de lb. engleza, precum si un radio

casetofon.
A participat alaturi de elevii sai la actiuni din cadrul proiectului de voluntariat « Copii
pentru copii » coordonat de de d-na prof. Tanasa Cristina si la actiuni de voluntariat in
cadrul proiectului educativ Crucea Rosie”,coordonat de d-l prof. Stalpeanu Nicolae prin
donatii de alimente.
A participat la Simpozionul judetean « Mihai Eminescu »" organizat de C. N. Mihai
Eminescu pe 15 ianuarie 2016 cu o comunicare stiintifica despre romanul « Sa nu ma
parasesti » de Kazuo Ishiguro.
Lucrarea a fost editata in revista cu ISSN publicata cu acest prilej
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A participat la actiunile din cadrul proiectului de voluntariat » Copii pentru copii »
coordonat de d-na prof. Tanasa Cristina.
A obtinut 2 mentiuni la faza judeteana a olimpiadei de limba engleza cu elevele Popa
Francesca, clasa a 9a F si Miron Irina, clasa a 12 a C.
Prof. Daniela Avram a participat la intalnirile din cadrul Centrului de Excelenta pe
parcursul lunii octombrie 2015.

D-na prof. Ionita Mihaela
A participat impreuna cu elevii clasei 8A si 8B, la actiuni de voluntariat in cadrul
proiectului”Copii pentru copii” in 18-21.04.2016.
A desfasurat activitati de voluntariat in cadrul S.N.A.C.
A participat cu elevi de clasa a 8-a la conferinta publica „ Din pamant pana in vitrina”
organizata de Muzeul Judetean Buzau in 18.04.2016.
A participat cu un grup de elevi de clasa a 8-a la vernisarea expozitiei temporare de
etnografie „Cultura. Origini. Semnificatie” in 18.04.2016.
A

participat la organizarea activitatii „Nichita Stanescu, lectia de poezie” in cadrul

sarbatoririi zilei de nastere a poetului, activitate desfasurata pe 30.03.2016.
A avut calitatea de evaluator in cadrul Olimpiadei de limba engleza din 30.01.2016.
A avut calitatea de asistent la examenul de simulare capacitate la clasa a 8-a pe 23.02.2016.
A participat la examenul de simulare bacalaureat in calitate de asistent in perioada 710.03.2016
A participat in calitate de evaluator in cadrul olimpiadei de limba engleza, faza judeteana pe
20.03.2016 la Colegiul National „B.P Hasdeu”.
A functionat ca secretar in cadrul comisiei de evaluare atestate la clasa a 12-a C la Colegiul
National „Mihai Eminescu” in 18.05.2016.
A avut calitatea de evaluator in cadrul examenului bilingv sustinut la Colegiul „B.P Hasdeu”
la 26.05.2016.
A obtinut premiul III la olimpiada de limba engleza-faza pe judet cu eleva Apostu Antonia
,clasa a 11-a E.

D-na prof. Vlad Mihaela
A desfasurat activitate de voluntariat in cadrul proiectului „Copii pentru copii”, in
perioada 11-18. XII. 2015.
A desfasurat activitati de voluntariat in cadrul S.N.A.C.
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A avut calitatea de evaluator in cadrul Olimpiadei de limba engleza, etapa locala din
30.01.2016;
A participat in calitate de evaluator in cadrul olimpiadei de limba engleza, faza
judeteana pe 20.03.2016 la Colegiul National „B.P Hasdeu;
Este membru al Consiliului Consultativ al ISJ;
A promovat imaginii şcolii în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri, competiţii, activitati extracurriculare si extrascolare;
o A coordonat activitatea elevilor pentru olimpiade si concursuri obtinand urmatoarele
rezultate:
o Premii si mentiuni Olimpiada de Limba Engleza- etapa judeteana:
o Premiul III – Manole Elena Roxana- cls. a X – a C
o Premiul III – Ion Diana Mihaela- cls. a X- a C
o Premiul III- Petroiu Ionut Viorel – cls. a X-a I
o Mentiune – Dinu Diana Mihaela – cls. a X –a C
o Mentiune – Paun Gabriela- cls. a XI-a C
o Mentiune - Rusu Alina – cls. a XII-a C
o Mentiune - Stanciu Georgiana Alexandra – cls. a XII –a C
o Mentiune - Dragomir Alina – cls. a XII a- C
Concursul National de Creatie in Limba Engleza „ Art with Fiction and Poetry” organizat de
Liceul Teoretic „Henri Coanda”, Craiova:
Premiul I – Leonte Larisa Catalina, Patrascu Bianca Oana – clas. a XI-a C
Premiul II – Petroiu Ionut Viorel, Marin Sorin –cls. a X –a I
Premiul II – Paun Gabriela, Petrescu Cristina Gabriela – cls. a XI- a C
Premiul III – Albu Ionut, Chircu George Roventiu – cls. a XI-a C

D-na prof. Anica Georgiana
A participat la cercurile pedagogice organizate pe plan local dar si la consfatuiri.
La nivelul unitatii de invatamant a participat activ la toate activităţile metodico-ştiinţifice
organizate in cadrul comisiei metodice LIMBA SI COMUNICARE .
Pe parcursul intregului proces educativ a utilizat resursele informationale ale bibliotecii in
desfasurarea procesului de predare invatare si evaluare.
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A organizat activităţi extraşcolare la nivelul şcolii pe parcursul anului şcolar şi am participat la
activităţi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase,a abandonului şi
absenteismului şcolar.

D-na prof. Dragu Violeta
Urmeaza o forma de perfectionare si anume Studii de Masterat “Concepte si strategii in
comunicarea interculturala” in cadrul Universitatii Petrol- Gaze Ploiesti ce va fi concretizata cu
un examen de Disertatie.
In anul scolar 2015-2016 a participat la cursuri de formare si dezvoltare profesionala:
Octombrie 2015 Jolly Phonics Training Workshop, organizat de d-na Inspector de Limba
Engleza
Decembrie 2015 , "Has Reading A Book Become Old Fashioned Nowadays?'' Workshop
organizat de Colegiul Tehnic and Belle Languages Centre.

D-na prof. Lupu Roxana
A participat la seminarul de pregatire a olimpiadei judetene si nationale de limba germana,
Vulcan, Brasov, 04. - 10.02. 2016;
A fost presedinte executiv al comisiei judetene de limba germana, desfasurata pe
12.03.2016, la C. N. "B. P. Hasdeu". Rezultate: mentiuni - Stoica Andra Ioana (7 G, Sc.
Gimnaziala Nr. 11); Ilea Ana-Maria, Platica Diana, Tanasescu Andrei (9 I); Paraipan Rares (10
C); Moise Ana-Madalina (11 E); Cozma Cristian (12 J); Cucu Cosmin Valentin (12 C).
A fost corector in cadrul comisiei nationale a Olimpiadei Nationale de Limba Germana,
Ploiesti, 18.04. - 26.04.2016.

Aspecte pozitive:
Pe tot parcursul anului şcolar s-a realizat evaluarea elevilor prin teste elaborate conform
programei scolare si a standardelor de performanta propuse, s-au realizat teste de evaluare
diferentiate si fise de lucru individuale, in functie de nivelul real al elevilor, oferindu-se
fiecaruia sansa de a se implica in actul de predare-invatare-evaluare.
Membrii comisiei s-au straduit sa utilizeze cat mai multe mijloace moderne in procesul de
predare-invatare-evaluare,in scopul realizarii unui act educational de calitate si a unui demers
didactic de exceptie, inovator, care sa aduca performante scolare deosebite in viitor.
Printre aspectele pozitive mentionam:
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- cadre didactice cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile
predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;
- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea
stilurilor de predare;
- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se
adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi
înţelegerii conţinutului specific;
- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;
- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;
- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea
metodelor moderne de evaluare;
- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;
- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă;
- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;
- existenta unor competente de comunicare bune si foarte bune ale elevilor, materializate prin
rezultate bune la concursurile şcolare de profil, in special obtinute de elevii din clasele de profil
bilingv - limba engleza.
- existenta in scoala a cabinetului de limba engleza.

Aspecte de imbunatatit:
- baza tehnico-materiala a cabinetului de limba engleza (mobilier modern, laptop performant,
ecran de proiectie de calitate, aparatura audio si video amplasata corespunzator, izolare fonica
absolut necesara desfasurarii in bune conditii a orelor de limba engleza);
- imposibilitatea materială a unor elevi de a-şi procura, ghiduri, culegeri, dicţionare etc.
indispensabile procesului instructiv-educativ;
- participarea selectiva a membrilor catedrei la cercurile pedagogice din cauza restrictiilor
impuse de programul scolar;
- superficialitatea unor elevi in insusirea adecvata a cunostintelor si in pregatirea temelor pentru
acasa;
- implicarea elevilor si a membrilor catedrei in proiecte internationale care sa stimuleze dorinta
de cunoastere a copiilor, sa imbunatateasca in mod natural abilitatile acestora de comunicare in
limba straina si sa contribuie la largirea orizontului lor spiritual;
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- participarea profesorilor la proiecte si programe de perfectionare europene de specialitate in
limba pe care o predau, utile si necesare pentru evolutia profesionala a acestora la un nivel
inalt.

Activitati de perfectionare:
In luna septembrie 2015 profesorii au participat la consfătuirile cadrelor didactice. S-au
întocmit planificările calendaristice şi au fost elaborate teste iniţiale, care au fost analizate la
nivelul catedrei si discutate cu elevii si parintii.
D-na prof. Mihaela Vlad a participat la cercurile pedagogice ale profesorilor de limba engleza
ca reprezentant al comisiei metodice din colegiul nostru.

CATEDRA DE LIMBA FRANCEZA
-

Responsabil prof. Carmen Tudorancea

Semestrul I
Activitati propuse:


Stabilirea manualelor



Intocmirea planificarilor



Teste initiale



Stabilirea temei si a subtemelor modulului interdisciplinary la cls.XI-D



Stabilirea disciplinelor si profesorilor ce se vor implica in realizarea produsului final ce va
fi prezentat la sfarsitul clasei a XI cu ocazia probei anticipate a bacalaureatului cu mentiune
bilingva francofona.



Disciplinele implicate sunt:
Franceza - prof. Mihaela Iorga
Geografie - prof Dragomir Cristina
Istorie

- prof.Marinescu Dida

Biologie

- prof.Craciun Cerasela
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Activitati realizate
Activitatile de mai sus au fost finalizate, altele se deruleaza pe sem.II:


Sustinerea examenului DELF – faza delocalizata



Olimpiada judeteana (martie)



“Bilingue en fête” – cu ocazia saptamanii francofoniei, la care participa toate clasele de
bilingv-franceza (martie)



Cerc pedagogic pe municipiu (martie)



Proba anticipate a bacalaureatului francofon pentru cls.XI-D (mai)



Testarea pentru admitereain cls.IX-a bilingv franceza



Proba de bacalaureat geografie in limba franceaza

Aspecte pozitive
Toti membrii catedrei s-au implicat in aceste activitati si nu s-au inregistrat esecuri scolare din
partea elevilor
Elevii cls. XI-D participa cu entuziasm si interes la realizarea produsului final al modulului
interdisciplinar.

Inbunatatiri
Ar trebui o mai mare popularizare a filierei bilingve francofone, pentru cresterea concurentei la
clasa a IX-a, astfel ca nivelul de cunostinte al celor admisi sa fie de cel putin A2.

Profesor Mihaela Iorga


19 - 20 noiembrie 2015 - participare la reuniunea liceelor bilingve francofone, organizata la
Bucuresti de Institutul Francez din Romania. Evenimentul a fost organizat in cadrul
programului bilateral franco-roman pentru bacalaureatul cu mentiune bilingva francofona.



19 noiembrie 2015 - participare la intalnirea profesionala "Les jeudis didactiques",
organizata la Bucuresti de Universitatea Bucuresti si Institutul Francez din Romania in
parteneriat cu Inspectoratul Scolar Bucuresti si Asociatia romana a profesorilor de franceza
(ARPF). Aceasta reuniune a avut tema: "Apprendre et enseigner le français avec TV5
Monde".
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10 decembrie 2015 - participare la atelierul de prezentare a platformei IFprofs din
Romania, organizat la Buzau de Institutul Francez din Romania in parteneriat cu Centrul
Cultural Francofon din Buzau.



Pe parcursul semestrului I am desfasurat diverse activitati in cadrul modului interdisciplinar
de la clasa a XIa D care anul acesta are ca tema: "Moda, manipulare sau expresia
creativitatii?". Fiind impartiti in 4 grupe, cu teme si problematici diferite, elevii vor avea de
realizat ca produse finale o revista electronica, o brosura, un film, un power- point si o
defilare de moda. Produsul final al clasei va fi o revista tiparita.



O atentie deosebita am acordat pregatirii elevilor pentru examenul de bacalaureat cu
mentiune

bilingva

francofona

si

pentru

obtinerea

diplomei

DELF.

Profesor Florentina Dobre

- metodist al I.S.J. Buzau la limba franceza;
- membru in Consiliul Consultativ al disciplinei;
- responsabil al Cercului pedagogic al profesorilor de limba franceza de la liceele din orasul
Buzau;
- secretar al Consiliului de administratie al Colegiului National „Mihai Eminescu” Buzau;
- elaborarea si corectarea testelor initiale la clasele de profil;
- coordonatoare a sectiunii in limba franceza si membra a juriului - Festivalul de teatru
francofon „Eugen Ionescu”, editia a VIIa, 21-22 noiembrie 2015;
- pregatirea elevilor in cadrul Centrului de Excelenta al Colegiului National „Mihai Eminescu”,
1h/saptamana;
- organizator si evaluator la simularea examenului DELF a Centrului Cultural Francofon Buzau
(7 februarie 2016).

Prof. Fetic Elena –Mirabela
1. ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA ACTIVITĂŢII:
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Întocmirea planificărilor calendaristice la clasele VIII A si VIIIB, IX I, H, X E,F,D,
XI J, XII F, pe semestre, conform conţinutului disciplinei de învăţământ, a activităţilor de
învăţare cu obiectivele urmărite, prevederile programei, timpul de învăţare, structura
anului şcolar, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse;



Testarea iniţiala a tuturor elevilor pentru a identifica atât nivelul cât şi nevoile de
învăţarea ale acestora în vederea progresului şcolar la disciplina limba franceză;



Corelarea tipurilor de lecţii în funcţie de nivelul clasei si cu curba de efort a elevilor
şi sarcinile de învăţare, stabilind strategia didactică optimă în vederea asigurării unei
instruiri eficiente;



Analiza şi selectarea din oferta de manuale adecvate posibilităţilor de înţelegere ale
elevilor, în condiţiile respectării cerinţelor legislative în vigoare dar şi a nivelului elevilor;



Compararea permanentă a situaţiei reale cu cea proiectată, din punct de vedere a
realizării planificării, adaptând şi reactualizând planificarea in conformitate cu situaţia
reală şi sarcinile de învăţare existente;



Utilizarea mijloacelor ICT atât pentru a creşte gradul de implicare si de înţelegere a
elevilor dar şi de a-i familiariza cu astfel de mijloace în vederea dezvoltării unor abilitaţi
de viaţă;



Realizarea unor simulări pentru examenul internaţional de limba franceză DELF în
colaborarea cu Institutul Francez, Bucureşti pentru a-i ajuta pe elevii din judeţ să se
familiarizeze cu aceste examene fiind o cerinţă a pieţii muncii şi nu numai.

2. ASPECTE

PRIVIND

IMPLEMENTAREA

SI

METODOLOGIA

DE

IMPLEMENTARE A ACTIVITATILOR PLANIFICATE
Utilizarea următoarelor modalităţi de realizare a obiectivelor planificării:


motivarea elevilor de a participa activ la lecţii, concursuri şi olimpiade;



trasarea sarcinilor diferenţiat pentru elevi;



selectarea situaţiilor de învăţare care să stimuleze gândirea elevului, să-i formeze
deprinderile de muncă şi studiu;



corelarea materialelor didactice complementare cu conţinuturile de învăţare, astfel încât
acestea să constituie un suport în procesul instructiv-educativ;



facilitarea învăţării prin alegerea materialelor didactice, adaptate la situaţiile concrete din
clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente;
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joc de rol, discuţie, dezbatere;



prezentare;



activităţi tablă interactivă



proiecte.

Folosirea următoarelor resurse:
Materiale: videoproiector, computer, casetofon, tablă magnetică ;
Umane: organizarea elevilor pe grupe de lucru, aplicarea metodelor de învăţare prin
cooperare centrate pe elev şi colaborarea în cadrul comisiei de limbi străine pentru
schimbul de experienţă, împărtăşirea problemelor şi a metodelor de buna practică aplicate
la clasă.

3. ASPECTELE PRIVIND EVALUAREA REZULTATELOR INVĂŢĂRII


Selectarea conţinuturilor ce urmează a fi evaluate în funcţie de obiectivele evaluării;



Corelarea tipurilor de itemi cu natura obiectivelor şi a conţinuturilor, respectând
particularităţile de vârstă ale elevilor;



Valorificarea, după caz, a rezultatelor elevilor în scopul diagnozei, prognozei sau selecţiei
elevilor;



Stabilirea strategiilor didactice adecvate, în scopul remedierii a deficienţelor procesului
educaţional, în funcţie de rezultatele înregistrate la evaluare;



Evaluarea sumativă s-a realizat: scris (teste, fise, chestionare, teme pentru acasă), oral
(dezbateri, analiza activităţii independente la clasa), practice (concursuri, portofoliu,
postere, desene, prezentări);



Evaluarea finală s-a realizat printr-un test scris, respectiv teză pentru clasa de bilingvfrancofon ;



Testele au fost adaptate profilului si nivelului căruia trebuie să corespundă fiecare elev
conform CECRL în funcţie de anul de studiu



Autoevaluarea activităţii prin chestionare de evaluare a activităţii profesorului, aplicate la
sfârşitul semestrului tuturor claselor;



Încurajarea inter-evaluării în cadrul proiectelor;
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Prezentarea cadrului European de referinţă şi corelarea rezultatului obţinut la evaluare cu
nivelul European

4. MANAGEMENTUL CLASEI


menţinerea relaţiei familie-unitate şcolară prin informarea familiei în funcţie de
problemele apărute şi consilierea familiei prin propunerea de soluţii pertinente
pentru diferitele comportamentele deviante pe care le manifesta elevul.



dezvoltarea comportamentului social al elevilor prin:

a. selectarea de modele sociale relevante pentru sistemul de valori al societăţii;
b. explicarea şi stabilirea cu elevii a regulilor sociale;
c. motivarea şi corectarea comportamentul elevului prin aplicarea recompenselor şi
sancţiunilor, ca urmare a evaluării comportamentelor prin prisma regulilor existente
în familie, şcoală şi societate;
d. implicarea elevilor în activităţi extra şcolare culturale şi sociale :
-

vizitarea bazei militare Boboc în cadrul ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

-

ateliere de descoperire susţiunute în limba franceză

-

activitatea internaţională de susţinere a francofoniei Haicunoi şi Pique-nique poetique
francophone
5. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE


Identificarea nevoilor profesionale şi surselor de informare privind participarea la
cursuri de formare, simpozioane, conferinţe;



Elaborarea de subiecte pentru concursul naţional Cangurul Lingvist, proba de baraj ;



Publicarea de articol în cadrul Simpozionului internaţional –Cartea condiţie a
demersului educaţional de calitate;



Participarea în calitate de evaluator la simularea examenului DELF;



Participarea cu piesea de teatru Mon amie n’aime pas la pluie în cadrul festivalului
de teatru Eugene Ionesco, unde elevii au obţinut premiul al III-lea;



Participarea cu piesea de teatru Mon amie n’aime pas la pluie în cadrul targului de
carte Gaudeamus, Bucureşti

6. CONTRIBUTIA

LA

DEZVOLTAREA

INSTITUŢIONALĂ

PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
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ŞI

LA

 menţinerea de relaţii la nivel internaţional cu profesori europeni, în vederea realizării
unor viitoare parteneriate
 premiul III în cadrul festivalului de teatru Eugène Ionesco;


Trasarea sarcinilor diferenţiat pentru elevi;



Selectarea situaţiilor de învăţare care să stimuleze gândirea elevului, să-i formeze
deprinderile de muncă şi studiu;



Corelarea materialelor didactice complementare cu conţinuturile de învăţare, astfel încât
acestea să constituie un suport în procesul instructiv-educativ;



Facilitarea învăţării prin alegerea materialelor didactice, adaptate la situaţiile concrete din
clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente;



joc de rol, discuţie, dezbatere;



prezentare;



Prezenţa la şedinţele cu părinţii privind prezentarea rezultatelor şi informarea lor privind
competentele lingvistice şi oportunităţile oferite de deţinerea unui certificat lingvistic.

Folosirea următoarelor resurse:
Materiale: videoproiector, computer, casetofon, tabla magnetica ;
Umane: organizarea elevilor pe grupe de lucru, aplicarea metodelor de învăţare prin
cooperare centrate pe elev şi colaborarea în cadrul comisiei de limbi străine pentru
schimbul de experienţă, împărtăşirea problemelor şi a metodelor de buna practică aplicate
la clasă.
7. CONDUITA PROFESIONALĂ


Atitudinea, ţinuta, acţiunile ş activităţile susţinute de mine au respectat întru totul
deontologia profesională.

Profesor Liviu Petru Popescu
Am dat teste iniţiale la clasele a IX-a - rezultatele au fost deosebit de slabe
( IX A = media 1,91 / IX B = media 1,88 / IX D bilingv = media 5,28 )
Am stabilit un program de recuperare pentru elevii ( numeroşi ! ) care nu au studiat
deloc limba franceza ( nu înţeleg cum este posibil acest lucru şi de ce nu au fost
organizate grupe de limba germană - limba studiată de mulţi elevi în gimnaziu! ) şi
pentru cei care au luat note între 1 şi 4 la teste.
La sfârşitul semestrului I nu am avut niciun corigent.
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La nivelul catedrei nu s-a organizat nicio activitate în acest semestru, drept pentru
care voi menţiona câteva activităţi organizate de mine la clase :
- Sǎptǎmâna limbilor strǎine :
- clasele a IX-a A, B şi D - audiţii muzicale (« Chantons en français ! » );
- clasa a XI-a D bilingvǎ - film

( « Astérix et Obélix contre César » );

- La semaine des cantiques et des poésies de Noël ;
- Traditions culinaires de Noël dans le monde. ( decembrie 2015 ) ;
- « Eminescu à l’anniversaire » ( ianuarie 2016 ).
Am îndrumat şi corectat permanent completarea jurnalelor de bord ale
elevilor din clasa a XI-a D în vederea susţinerii probei anticipate din cadrul
bacalaureatului bilingv francofon ( mai 2016 ).
Am organizat ore de pregǎtire suplimentarǎ ( îndeosebi în week-end-uri şi în
vacanţa de iarnă ) cu elevi care vor participa la olimpiada de limba franceză (
IX A , IX B . IX D şi XI D ) şi la examenul pentru obţinerea DELF ( XI D ).

Semestrul al II-lea:
Activitati propuse


Sustinerea examenului DELF – faza delocalizata



Olimpiada judeteana (martie)



“Bilingue en fête” – cu ocazia saptamanii francofoniei, la care au participat toate clasele de
bilingv-franceza (martie)



Cerc pedagogic pe municipiu (martie)



Proba anticipate a bacalaureatului francofon pentru cls.XI-D (mai)



Testarea pentru admitereain cls.IX-a bilingv franceza



Proba de bacalaureat geografie in limba franceaza

Activitati realizate


Din cei 26 elevi ai cls.XII-D , 18 au obtinut calificativul B2, restul B1 , la la examenul
Delf organizat de Institutul Francez, sau la proba specifica a bac-ului francofon (prof.
M.Iorga si C.Tudorancea )



3 elevi s-au calificat la olimpiada nationala de lb.franceza (prof.M.Iorga , L.Popescu,
M.Fetic.)
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Eleva Bucur Emilia (prof.M.Iorga) a obtinut la aceiasi olimpiada premiul III , fiind admisa
fara examen la facultatea de lb.straine.



Activitatea “Bilingue en fête” a fost un prilej de intalnire a elevilor sectiei bilingve
francofone dar mai ales de prezentarea produselor finale realizate de elevii cls-XI.D in
vederea sustinerii probei anticipate a Bac-ului francofon.



La proba anticipata a Bac-ului francofon toti elevii participanti au obtinut note f.bune (prof.
M.Iorga, L.Popescu, C.Dragomir, D.Marinescu).



In ceea ce priveste proba de geografie in lb.franceza de la BAC, 17 elevi din cls.XII-a D au
trecut-o cu success, obtinand astfel diploma de bacalaureat cu mentiunea francofona.



O alta actiune cu impact a catedrei de lb.franceza a fost oganizarea “Cercului pedagogic” al
profesorilor de lb.franceza din Buzau, la care au contribuit elevi ai sectiei bilingve
francofone, precum si prof.: Dobre Florentina, Tudorancea C., Fetic M., Iorga M.,
O.Holdon.



Tot in sem.II a avut loc si testarea elevilor de la cls. IX-a pt.admiterea in clasa bilingva
francofona la care au participat toti profesorii catedrei.

Aspecte pozitive


Toti elevii si profesorii catedrei s-au implicat in realizarea activitatilor propuse



Rezultatele bune obtinute de elevii sectiei bilingve la olimpiada nationala si la bac-ul cu
mentiune francofona.

Imbunatatiri
Ar trebui o mai mare popularizare a filierei bilingve francofone, pentru cresterea concurentei la
clasa a IX-a, astfel ca nivelul de cunostinte al celor admisi sa fie de cel putin A2.

Profesor Mihaela Iorga


Premiul III la Olimpiada nationala de lb.franceza pentru eleva Bucur Emilia , cls.XII-a D



10 elevi ai cls.XII D au obtinut calificativul B2 la examenul Delf si la proba specifica a
Bac-ului francofon



Participare la Cercul Pedagogic al prof.de lb.franceza si la testarea pentru admiterea in
cls.IX-a

Profesor Florentina Dobre
- metodist al I.S.J. Buzau la limba franceza;
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- membru in Consiliul Consultativ al disciplinei;
- responsabil al Cercului pedagogic al profesorilor de limba franceza de la liceele din orasul
Buzau;
- secretar al Consiliului de administratie al Colegiului National „Mihai Eminescu” Buzau;
- elaborarea si corectarea testelor initiale la clasele de profil;
- coordonatoare a sectiunii in limba franceza si membra a juriului - Festivalul de teatru
francofon „Eugen Ionescu”, editia a VIIa, 21-22 noiembrie 2015;
- pregatirea elevilor in cadrul Centrului de Excelenta al Colegiului National „Mihai Eminescu”,
1h/saptamana;
- organizator si evaluator la simularea si examenul DELF al Centrului Cultural Francofon
Buzau (februarie 2016) si evaluator la sesiunea DELF din mai 2016;
- coordonatoare a parteneriatului cu liceul Bel Air din Belleville, regiunea Rhône-Alpes,
Franta;
- membra in Comisia de evaluare a probei de limba franceza, din cadrul Bacalaureatului
francofon, la clasa a XIIa D;
- gazda, alaturi de membrii catedrei, a Cercul pedagogic al profesorilor de limba franceza de la
liceele din orasul Buzau (25.03.2016); sustinerea a doua prezentari, Le baccalauréat
francophone et le module d’enseignement interdisciplinaire – présentation générale si Le
projet interdisciplinaire de l’année scolaire 2012-2013 : Le parfum; prezentarea rezultatelor
proiectului pe teme de civilizatie franceza, La France d’aujourd’hui, de catre elevii grupei
clasei a Xa D bilingv franceza pe care o coordonez;
- coordonatoarea sectiunii „Liceu” si „Universitate” a Festivalului regional al muzicii
francofone „Francochanson”, desfasurat in 19-20 martie 2016;
- Premiul al III-lea la Olimpiada de limba franceza, etapa judeteana, obtinut de catre eleva mea
Cofeleasa Beatrice, clasa a Xa D;
- membra in colectivul de redactie al revistei Nazuinte a colegiului, nr. 30, aparuta in 2016,
revista in care am publicat articolul Découvrir l’autre;
- participanta, ca membra a Centrului Cultural Francofon Buzau, la formarea „FOS marketing –
Construire, vendre et mettre en place des cours de français sur objectifs spécifiques (FOS) –
une approche méthodologique”, organizata la Bucuresti de Institutul francez din Romania
(24.02.2016);
- participanta (si co-organizatoare) la atelierul de prezentare a platformei Ifprofs Roumanie,
organizat de Institutul francez din Romania in parteneriat cu Centrul Cultural Francofon Buzau
(10.12.2015).
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Profesor Liviu Petru Popescu
-

Toţi elevii celor 5 clase la care am predat au promovat la limba franceză ;

-

3 elevi de la clasa a XI-a D ( bilingv ) au obţinut diploma DELF B 2 :
Stanciu Alexandra , Tudose Andreea şi Dinu Raluca ;

-

Am avut 8 elevi participanţi la etapa judeţeană a olimpiadei de limba franceză - doi
dintre ei au obţinut Premiul al II-lea : Albu Gabriela şi Mateiaş Isabela ( clasa a IX-a
D profil bilingv)

-

Eleva Albu Gabriela a participat la faza naţională a olimpiadei de limba franceză ;

-

Am îndrumat 11 elevii de la clasa a XI-a D în realizarea proiectului probei anticipate
a bacalaureatului bilingv francofon - întocmirea unor rezumate, corectarea jurnalul de
bord , realizarea sintezei şi pregătirea susţinerii probei orale ; toţi aceşti elevi au
promovat cu note foarte bune această probă.

-

Cu ocazia Zilei Francofoniei am organizat o dezbatere şi un concurs pe această temă.

Profesor Olivia Holdon
Activități didactice
-

întocmirea planificărilor şcolare

-

testarea iniţială a elevilor

-

realizarea unor activităţi didactice pe diverse teme (clasa a XII-a A filologie) pentru
dezvoltarea capacităţii de înţelegere/ exprimare orală şi scrisă având ca suport probe de
limba franceză nivel B1/B2 de pe site-ul http://www.paris-sorbonne.fr/ (3 femmes Prix
Nobel de la paix B2, Albert Camus –Le premier homme B2 ; Paris Jeunes talents –B1,
Disparition d’Edith Piaf : 50 ans déjà B1)
http://enseigner.tv5monde.com/

si exercitii online propuse pe

( Destination Francophonie – B1, Toi plus moi

Grégoire – B1), http://insuf-fle.hautetfort.com/ ( J’attendrai le suivant – B1)
https://savoirs.rfi.fr/fr/APPRENDRE-ENSEIGNER (Revivre le D- day –B1)
-

teste de evaluare la toate clasele şi lucrări semestriale la clasa a XI-a B

Managementul clasei (profesor diriginte al clasei a XI-a B)
-

organizarea ședințelor cu părinții

-

realizarea activităţilor specifice clasei a XI-a în cadrul orelor de consiliere şi orientare
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-

completarea documentelor şcolare

-

monitorizarea comportamentului elevilor

-

gestionarea situațiilor conflictuale.

-

planificarea, organizarea și desfășurarea activităților din saptămâna Școala altfel pentru
clasa a XI-a B

Comisii pentru examene
-

profesor supraveghetor la simularea examenului de bacalaureat

-

profesor evaluator la olimpiada de limba franceză (etapa județeană) și vicepreședinte al
comisiei de contestații

-

profesor evaluator la proba de limba franceză pentru admiterea în învățământul liceal
bilingv

-

profesor evaluator pentru proba de competențe lingvistice în cadrul examenului de
bacalaureat

-

profesor supraveghetor la proba de competențe digitale în cadrul examenului de
bacalaureat

Concursuri școlare:
Concursul Regional « George Călinescu »
Diaconescu Ștefan Sorin (XIIA) – premiul II, secțiunea film
Stoica Raluca (XIB) – premiul II – secțiunea traduceri
Poterașu Ramona (XIF) – mențiune secțiunea traduceri
Oatu Ana Maria (XIF) – participare secțiunea traduceri
Tănase Gabriel (XI I) participare secțiunea poezie
Mustată Mădălina (XIB) participare secțiunea proză
Concursul Național “Colocvii eminesciene”
Stoica Raluca – premiul I, secțiunea traduceri
Concursul Regional “Le Francophile”
Vrabie Andreea, Stan Elena, Stan Gabriela, Frîncu Andreea (XI I),
Budacu Adelina (XIF) – participare
Concursul International « Omul drag de la catedră »
Anton Remus (IXG) premiul I, secțiunea desen
Blăgoi Andreea (XG) premiul II, secțiunea desen
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Bucșă Georgiana (XI E) – mențiune, secțiunea limbi străine (franceză)
Ilie Ionela, Porceanu Andreea (IXG) – participare, secțiunea limbi străine
(franceză)
Concursul interjudetean « Le français pourquoi ? »
Tanase Gabriel I
Vrabie Andreea II
Panaete Alexandra XI F – DELF B1
-

participarea, în colaborare cu d-na profesoară Petrișan Luminița, la concursul
internațional Mathématiques sans frontières – clasa a XI-a I

Articole publicate
-

« Comment obtenir le baccalauréat à mention francophone » -Revista cadrelor didactice
nr.31/2016, ISSN: 2393 – 0810

-

« L’image du professeur dans la pièce La leçon d’Eugène Ionesco » - CD-ul
Simpozionului Internațional « Omul drag de la catedră », ISBN: 978-606-725-094-7

-

« Poluarea- fatalitate a lumii moderne ? »- revista Simpozionului National Modalități
și mijloace de includere a problemelor de mediu în cadrul diferitelor arii curriculare,
ediția a VII-a, ISBN 978-606-8268-13-2

-

Publicarea pe portalul www.didactic.ro de material didactic (fișe de lucru, subiecte de
evaluare semestrială) și a 3 teste online (52 de itemi)

Simpozioane
-

Participare cu lucrarea New Age sau Era Vărsătorului la Simpozionul « Repere ale
spiritualității europene contemporane » organizat de Liceul teoretic

“George

Călinescu”’ –Constanța
-

Participarea cu lucrarea Compréhension de l’écrit – la ediția a VII-a a Simpozionului
Național «Pourquoi pas le français?» (Studiul limbilor moderne în Europa: miză şi
perspective)

Parteneriate
-

Liceul teoretic ”George Călinescu” Constanța (pentru Concursul de creație și critică
literară « George Calinescu », ediția a V-a)
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-

Şcoala gimnazială ”Vasile Alecsandri”- Baia Mare, Inspectoratul Școlar Județean Baia
Mare; Universitatea Tehnică Baia Mare; Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională; Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” (pentru concursul international
Omul drag de la catedră)
Promovarea imaginii școlii

-

participarea la Târgul ofertei educaționale

-

prezentarea în cadrul cercului pedagogic al profesorilor de limba franceză din Buzău a
proiectului interdisciplinar La pollution-fatalité du monde moderne ?

CATEDRA LIMBA LATINA
-

Responsabil comisie metodica: prof. Stoica Carmen

ACTIVITATI PROPUSE:
- Întocmirea planificărilor semestriale şi anuale;
- “ŞTAFETA OLIMPICILOR” – întâlnirea olimpicilor care au absolvit colegiul cu “bobocii”
din clasa a 9-a;
- Întocmirea grupelor de excelenţă în cadrul Centrului de Excelenţă “EMINESCIENII”;
- Întocmirea programelor de pregătire suplimentară pentru performanţă în cadrul Centrului de
Excelenţă “EMINESCIENII”
- Activitate la catedră – “Valori perene ale filosofiei ciceroniene”.

ACTIVITATI REALIZATE:
- Întocmirea planificărilor semestriale şi anuale – 19 septembrie 2015
- “ŞTAFETA OLIMPICILOR” – întâlnirea olimpicilor care au absolvit colegiul cu “bobocii”
din clasa a 9-a – 25 sept. 2016;
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- Întocmirea grupelor de excelenţă în cadrul Centrului de Excelenţă “EMINESCIENII”– 16
octombrie 2016
- Întocmirea programelor de pregătire suplimentară pentru performanţă în cadrul Centrului de
Excelenţă “EMINESCIENII” – 16 octombrie 2016
- Activitate la catedră – “Valori perene ale filosofiei ciceroniene” – masa rotundă.

ASPECTE POZITIVE:
- Toţi membrii catedrei şi-au întocmit planificările semestriale şi anuale;
- Toţi membrii catedrei şi-au parcurs programele şcolare în funcţie de planificări;
- S-au realizat grupe de excelenţă la limba latină;
- Concluziile de la activitatea de la catedră “Valori perene ale filosofiei ciceroniene” au fost
valorificate şi în acţiunile de predare.

REZULTATE BUNE OBTINUTE LA OLIMPIADA DE LIMBA LATINA

STEMATE SONIA ANDREEA

IX C

DRĂGUȘIN CARMEN MĂDĂLINA

XA

STEMATE SONIA ANDREEA

IX C

CIOBOTĂ MARA

IX C

STEMATE C. SONIA ANDREEA

IX C

CIOBOTĂ M. MARA

IX C

DRĂGUȘIN CARMEN MĂDĂLINA

XA

NEAGU N. ANA - MARIA

XB

NEGOIȚĂ L. MARIANA - DIANA

XA

ENE M. DRAGOȘ - NICOLAE

XI A

OLIMP.
NATIONALA
OLIMP.
NATIONALA
CONC.
NAT.
MEC.
“OVIDIANUM”
CONC.
NAT.
MEC.
“OVIDIANUM”
OLIMP.
JUDEŢEANĂ
OLIMP.
JUDEŢEANĂ
OLIMP.
JUDEŢEANĂ
OLIMP.
JUDEŢEANĂ
OLIMP.
JUDEŢEANĂ
OLIMP.
JUDEŢEANĂ
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PR. SPECIAL
participare
PREMIUL I

CARMEN
STOICA
CARMEN
STOICA
CARMEN
STOICA

PREMIUL II

CARMEN
STOICA

PREMIUL I

CARMEN
STOICA
CARMEN
STOICA
CARMEN
STOICA
MARGARETA
ŞERBĂNESCU
CARMEN
STOICA
DANIELA
RUSU

PREMIUL III
PREMIUL III
MENTIUNE
MENTIUNE
PREMIUL III

ALTE CONCURSURI:
- CONCURS NATIONAL “COLOCVII EMINESCIENE”
– IAMANDEI BIANCA, cls. a X-a B

– PREMIUL III,GRAFICA, prof. coord.

MARGARETA SERBANESCU
- NECULA ALEXANDRA, cls. a X-a B – MENTIUNE – GRAFICA,

prof.coord. M.

SERBANESCU
Dna prof. SERBANESCU MARGARETA a participat cu referatul “PUBLIUS
OVIDIUS NASO – Conditia umana” la Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice din
cadrul Simpozionului National, “OVIDIANUM”, Constanta, mai 2016.
ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂŢIT:
-

Creşterea interesului elevilor pentru valorile cultural păstrate din antichitate şi pentru
studiul limbii latine.

ACTIVITATI DE PERFECTIONARE:
- Activitate la catedră – “Valori perene ale filosofiei ciceroniene” – masa rotundă.

ACTIVITATI EXTRACURRICULARE:
SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE – Activitati coordonate de toti membrii catedrei:
- “Dreptul la replică” – 20 nov. 2015 – prof. Daniela Rusu, cls a XII-a A
- “Libertate şi egalitate” - 17 nov. 2015 – prof. Carmen Stoica, cls a IX-a A
- “Egalitatea între sexe” – 18 nov. 2015 – prof. Margareta Şerbănescu, cls a X-a B
“SCOALA ALTFEL”
- Excursie MOLDOVA si MARAMURES – cls a IX-a A – prof. coord. CAMELIA
VOICU si CARMEN STOICA
- Vizita la VILA MARGHILOMAN – toti membrii catedrei
- ROMA – film documentar – toti membrii catedrei

PROIECTE:
- SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE – coord. prof. CARMEN STOICA
- CENTRUL DE EXCELENTA “EMINESCIENII” – coord . prof. CARMEN STOICA
- ANIMALUTE BUZAU - coord . prof. CARMEN STOICA
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CATEDRA DE STIINTE SOCIO-UMANE
-

Responsabil comisie metodica: prof. Stratone Aurel

In anul scolar 2015-2016, profesorii catedrei SSU s-au implicat in organizarea si desfasurarea
unor activitati, dupa cum urmeaza:
Domnul Prof. Aurel Stratone a desfasurat la nivelul catedrei urmatoarele activități:
o Proiectarea activitatii s-a realizat cu respectarea programelor scolare specifice stiintelor
socio-umane, urmarind adaptarea continuturilor la particularitatile varstei, profilului si
specializarilor claselor.
o Realizarea activitatilor didactice: In acest domeniu m-am preocupat de utilizarea unor
strategii didactice care sa asigure caracterul aplicativ al invatarii, precum si formarea
unor competente de comunicare, autocunoastere, relationare, actionale, de gestionare a
emotiilor etc. In cadrul orelor de Sociologie, Psihologie si Filosofie am utilizat metode
interactive, studiul de caz, jocul de rol, realizarea de proiecte si portofolii, bine
apreciate de elevi.
o Evaluarea rezultatelor invatarii: La inceputul anului scolar, am aplicat teste predictive la
Psihologie si Logica ale caror rezultate au fost discutate cu clasele de elevi. Am urmarit
ca evaluarea elevilor sa aiba la baza criterii transparente, sa motiveze notele acordate.
Totodata, la clasele a XI-a si a XII-a, am experimentat si tehnici de autoevaluare pentru
cuantificarea cat mai corecta a raspunsurilor elevilor.
o Managementul clasei: In acest sens, am acordat atentie deosebita monitorizarii
permanente a comportamentului elevilor si gestionarii unor situatii conflictuale. Pe
parcursul intregului an scolar am avut o buna comunicare cu clasele de elevi, ceea ce a
creat un climat destins, motivant in timpul activitatilor pe care le-am desfasurat.
o Managementul carierei: M-am preocupat constant pentru actualizarea si imbogatirea
sistemul cognitiv de specialitate prin studiu individual, implicarea in organizarea si
desfasurarea activitatilor metodice la nivelul catedrei.
o Conduita profesionala: In mod constant, am respectat si promovat principiile
deontologice, am avut o atitudine decenta in relatiile cu clasele, cu colegii si conducerea
scolii. O atentie deosebita am acordat tinutei, limbajului, conduitei, fiindca noi suntem
pentru elevi un exemplu de bune practici.
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Doamna Prof. Elena Moldoveanu a desfasurat urmatoarele activități:
1. Participare la concursuri cu lucrari redactate in calitate de profesor :
1. Conferinta Nationala cu tema ”TEACHING THE GOOGLE GENERATION” cu lucrarea
”Modalitati de folosire a calculatorului la stiintele socio- umane”, publicata pe CD cu ISSN:
2284-7685.(NOIEMBRIE , 2015)
2. Simpozionul National ”PROEDU ” OLT , am prezentat lucrarea ” Ora de psihologie
instrument al cunoasterii de sine” , publicata pe CD cu ISSN : 2065- 2526.(NOIEMBRIE
2015)
3. Simpozionul Internațional ”Comunicarea interculturala in situatii educationale –cunoasteremetode – competente didactice”,organizat de ISJ Craiova (în colaborare cu d-na prof.Caloian
Liliana),cu lucrarea ”Comunicarea didactica , criteriu al performantei organizatiei
educationale” , publicata pe CD cu ISSN :2285-1917 ;ISSN-L :2285-1917.
4. Simpozionul International ”Repere educationale in context european” cu tema Modalitati de
folosire a strategiilor interactive la disciplina Psihologie. ( CD-ul va fi trimis pana la 15
aug.2016).
5. Participare ca evaluator la simularea examenului de bacalaureat.
6. Promovarea imaginii unitatii noastre scolare prin:
o a) Participarea cu elevii la proiectul de voluntariat ” Copii pentru copii ” ,
coordonat de dna. Prof. Tanasa Cristina ;
o b) Elevii coordonati de dna prof.E.Moldoveanu au participat la urmatoarele
concursuri obtinand rezultate bune.
o A.Concursul International ” Flori de toamna” , org. De ISJ Focsani :
o Masgras Justina , clasa a X a E , MENTIUNE;
o Marin Andreea , clasa a XI a E, MENTIUNE;
o Miruna Dinu , clasa a XI a E , MENTIUNE ;
o Stan Mariuca , clasa a XI a E , MENTIUNE.
o B.Concursul ”Autoportret – chip de copil”, org.de ISJ.Prahova :
o Stanciu Alexandra , clasa a XI a E ,diploma de participare ;
o Corbu Elena , clasa a XI a E , diploma de participare ;
o Bucsa Georgiana ,clasa a XI a E , diploma de participare.
o Lucrarile au fost publicate in revista concursului pe care am achizitionat-o pentru elevii
participanti.
o C.Concursul Interjudetean ”Sarbatoarea crizantemelor”, dec. 2016:
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o Burduf Isabela , clasa a XI a E ,PREMIUL I ;
o Cocor Sebastian ,clasa a XI a E, Premiul I.
o D.Concursul interjudetean ”Pas cu pas spre performanta ”, mai 2016 :
o Radu Ionut , clasa a XI a A, PREMIUL III ;
o Ene Alexandru Dragos , clasa a XI a E , PREMIUL II ;
o Bucsa Georgiana , clasa a XI a E, PREMIUL I.
o E.Concursul international ”Pledoarie pentru o profesie de succes”, martie , 2016 :
o Burduf Ana Isabela, diploma de participare;
o Bucsa Georgiana , Premiu special;
o Masgras Ioana Jutina , Mențiune.
o A realizat parteneriate cu :
o A.LIC.TEHNOLOGIC ”N.BALCESCU” , Flamanzi , jud.Botosani ;
o B.SCOALA GIMNAZIALA ”D.ZAMFIRESCU ”, Focsani , jud.Vrancea ;
o C.LIC.TEORETIC ”M.PREDA”, Turnu Magurele , jud.Teleorman ;
o D.SCOALA GIMNAZIALA , ”N.BALCESCU”, Craiova, jud.Dolj ;
7. La liceul elevilor cu deficiente de vedere a organizat activitatea de stimulare a interesului
pentru lectura ”Povesti la gura sobei” impreuna cu elevii clasei a XII a E.Prof.partener a
fost dna prof.Craciunescu Mirela.
8.

Am

colaborat

cu

catedra

de

limba

si

literatura

romana

la

”ZILELE

COL.NAT.M.EMINESCU”, in calitate de participant si moderator la atelierul de lectura
”Demonul amiezii”.Partener la acest atelier a fost dna bibliotecara Garbea Daniela.La
acest atelier au prezentat carti elevi coord.de subsemnata de la clasele a XI a E si a XII
a E.

Domnul Prof. Banu Marius a desfășurat urmatoarele activități:
o Pe lângă activitățile extracurriculare desfășurate în cadrul săptămânii Școala Altfel – să
știi mai multe sa fii mai bun, menționez că domnul profesor Marius Banu este implicat,
din 2008, în calitate de colaborator, în proiectul ”Voi vă cântați vouă”, proiect
coordonat de prof. Gheorghe Stănescu de la Școala Populară de Artă/Centrul Județean
de Cultură și Artă, în acest proiect fiind implicați elevi de la Liceul cu Program Sportiv,
Liceul Teoretic Al. Marghiloman si Liceul de Arte, dar si elevi ai Colegiului Național
Mihai Eminescu - Florescu Constantin și Banu Diana-Maria, cls. A IX-a I. Acest
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proiect a avut ca finalitate o serie de concerte în cluburi locale și la festivalul Bluzău,
editia 2015.
o Domnul profesor Marius Banu a absolvit la cursurile de formare ”Cadrul didactric - un
profesionist în sistemul de învățământ”, ”Formarea continuă a profesorilor de
matematică și științe economice în societatea cunoașterii” – ambele în anul școlar
2012/2013, precum și cursul ”Consilere și Orientare” oferit de Casa Corpului Didactic
Buzău – în anul școlar 2015/2016 ce mi-au oferit competențe pe care le-am aplicat în
procesul didactic.
o Totodată, domnul profesor Marius Banu s-a înscris la gradul didactic II, obținând la
prima inspecție curentă calificativul foarte bine și nota 10 (98 de puncte).
o Domnul profesor Marius Banu a mai fost membru atât în comisia de evaluare cât și în
cea de elaborarea subiectelor la Faza Județeană a Olimpiadei de științe socio-umane.

Dna prof.Veronica Bucea:
Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică
A participat la Activitatile metodice organizate la nivel de catedra si la nivelul CJAP Buzau
(Internetul si dezvoltarea personala a adoescentilor) si CCD Buzau (Violenta pe internet) si la
activitatile de formare din cadrul proiectului POSDRU/170/6.3/S/146738 - ”START – O
viata de calitate in siguranta” la actiuni de dezvoltare profesionala la care au participat Reprezentati ai consiliului judetean si ai consiliilor locale si scolilor din judetul Buzau. Pe
parcursul semestrului I, a participat la POSDRU/175/2.1/S/151567 - Titlul proiectului: ”Învață
să fii antreprenor prin Firma de exercițiu! - Expert judetean consiliere si orientare profesionala
–concurs de selectie.
A publicat numeroase articole pe Site-urile pentru elevi si parinti, am realizat Grupuri de lucru
/ clase virtuale – 210 persoane implicate


wikispaces.com - http://mypriority-cariera-mea.wikispaces.com/



http://invatare-si-succes.wikispaces.com/



http://pasaport-pentru-succes.wikispaces.com/



http://stop-violentei.wikispaces.com/



http://stop-consumului-de-droguri.wikispaces.com/



http://parinti-mai-buni.wikispaces.com/
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Realizarea activităţilor extraşcolare
A implementat doua Proiecte educative coordonate de CJAP : ”Un viitor pentru fiecare” si
”Mă descurc singur”. A realizat activitati in parteneriat cu AMN www.amn.ro: Consiliere si
orientare scolara prin sisteme digitale de asistenta educationala.
A continuat activitatile din Proiectul POSDRU- Construieste-ti cariera pas cu pas - Activitati
pentru asigurarea sustenabilitatii - In acest sens, am antrenat elevii in activitati de Consilierea
carierei. Proiect –POSDRU /161/2.1/S/132690_”Un viitor pentru fiecare”Oferte educationale
Universitatea Galati - Traseu educational
A realizat pentru parinti mai multe serii de activitati Informativ-formative pe ”Disciplinarea
pozitiva”- Managementul comportamentelor problematice .
A contribuit la organizarea atelierului-seminar de Educatie juridica. Tema: ”Hartuirea si
abuzul pe internet – implicatiile legale ale amenintarilor si injuriilor pe retelele de socializare” Dezbarere: implicatiile legale ale amenintarilor si injuriilor pe retelele de socializare, cu
iInvitati din partea Judecatoriei Buzau.
A asigurat proiectarea si sustinerea activitatii comisiei de prevenire a vioentei in mediul scolar.
Activităţile derulate s-au caracterizat prin : Interes sporit pentru temele abordate ;
Participare prompta si activă, la activitati; Realizare de materiale informative.

CATEDRA DE GEOGRAFIE

Componenta comisiei :
1. Albu Daniela Mihaela
2. Dragomir Cristina
3. Ticleanu Mariana
I. Activităţi propuse, în cadrul catedrei de geografie
1. Participarea la consfătuirile profesorilor de geografie, septembrie 2015
2. Prelucrarea informațiilor primite la Consfătuirile cadrelor didactice
3. Organizarea activității comisiei metodice pe semestrul I
4. Activitate metodică – Ziua Internațională a Educației – 5 oct.2015, referat
a. Participarea cu elevii claselor la expoziția «Aurul și Argintul dacic» de la
Muzeul Județean de Istorie Buzău
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5. Participarea la activitățile Comisiei metodice județene – Excursie de studiu - «Aplicație
practică pe Valea Buzăului»
6. Participarea la Simpozionul Național – Didactica ariei curriculare «Om și societate» din
Buzău, 13-15 noiembrie 2015
7. Pregătirea elevilor ce vor participa la faza județeană a olimpiadei de geografie, a
concursului « Terra » - mica olimpiada de geografie, a Sesiunii Științifice a elevilor la
disciplina geografie, a concursurilor de mediu.
8. Pregătirea elevilor ce vor participa la examenul de bacalaureat 2016 prin organizarea de
ore suplimentare
9. Organizarea și desfășurarea Concursului Județean ”Ziua Europei” 2016 prin
colaborarea cu ISJ Buzău, Centrul Europe Direct Buzau
II. Activităţi realizate
1. Toti profesorii catedrei:
- au participat la consfătuirile organizate la Liceul Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău,
în septembrie 2015;
2. Prelucrarea informațiilor primite la Consfătuirile cadrelor didactice:
- În portofoliul catedrei sunt incluse programele școlare în vigoare aprobate

prin

OM nr.3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ
pentru clasele a V-a, a XII-a, filiera teoretică ce stau la baza proiectarii activitătii
didactice, planificările etc.
- au elaborat, aplicat și analizat testele inițiale la clasele: a V-a și a IX-a.
3. Organizarea activității comisiei metodice pe semestrul I
- profesorii au realizat în concordanţă cu obiectivele, competenţele şi conţinuturile
programelor şcolare de geografie în vigoare, planificările anuale şi semestriale în timp util
desfăşurării procesului didactic.
- au elaborat, aplicat şi raportat rezultatele la testele iniţiale susţinute de elevi. La
sfarşitul semestrului I, au analizat rezultatele semestriale comparativ cu rezultatele testelor
iniţiale concluzionând: elevii au deprinderi de citire a hărţilor, deprinderi de citire şi
interpretare a graficelor, realizează corelaţii între elementele şi fenomenele sau procesele
geografice.
- Adaptarea strategiilor şi a conţinuturilor specifice disciplinei s-a realizat în funcţie
de particularităţile de vîrstă ale elevilor, ceea ce dovedeşte creşterea ponderii elevilor care ating
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standardele educaţionale corespunzătoare vîrstei şi rezultatele foarte bune obţinute la sfarşitul
anului școlar.
- Activitatea la clasă este centrată pe elev, iar modalităţile de organizare a colectivului
de elevi utilizează într-o pondere mare, metodele interactive aplicate pentru parcugerea unei
unităţi de învăţare, pentru a facilita progresul în ritm propriu, diferenţiat, al elevilor.
- Membrii catedrei de geografie utilizează eficient auxiliarele curriculare (tradiţionale
şi moderne inclusv soft-ul educaţional INTUITEXT) în procesul de predare-învăţare, dovadă
fiind baza de date funcţională şi cunoscută de fiecare profesor precum şi utilizarea diferenţiată
a manualelor alternative, a auxiliarelor curriculare – caiete de lucru la clasele a V-a şi si a VIIIa, a testelor de evaluare (fişe de progres, fişe de dezvoltare), culegeri cu teste de bacalaureat.
4. Activitate metodică – Ziua Internațională a Educației – 5 oct.2015,
- Participarea cu elevii claselor la expoziția «Aurul și Argintul dacic» de la Muzeul
Județean de Istorie Buzău
5. Participarea la activitățile Comisiei metodice județene la nivel de licee
- În data de 15 nov. 2015 profesorii de geografie au participat la aplicația practică
metodică din cadrul Simpozionului Național ”Didactica ariei curricular Om și Societate”și
Cercului metodic al profesorilor de geografie – licee, pe Valea Buzăului în data de 15 nov.
2015. La aplicație au participat prof. univ. dr. Ielenicz Mihai - profesor la Facultatea de
Geografie a Universității din București, prof. dr. Steluța Dan, inspector de specialitate în
MECS.
6. Participarea la Simpozionul Național – Didactica ariei curriculare «Om și societate»,
din Buzău, 13-15 noiembrie 2015,
- La Simpozionul Național DIDACTICA ARIEI CURRICULARE OM ȘI SOCIETATE
organizat de ISJ Buzău, au participat toți profesorii de geografie ai colegiului. Astfel:
- Dna. prof. Dragomir Cristina a participat cu lucrarea ,,PROIECTE EXTRAȘCOLARE“.
Ea a fost publicată în volumul cu ediția a III-a, 13-15 nov. 2015, ISBN 978-606568-189-7.
- Dna. prof. Albu Daniela, împreună cu dna. prof. de istorie Costache Mihaela, au susținut
lucrarea “Abordarea interdisciplinară/pluridisciplinară a învățării. Studiu de caz-proiectul
Parlez vous global?” Ea a fost publicată în volumul cu ediția a III-a, 13-15 nov. 2015, ISBN
978-606568-189-7.
- Dna. prof. Țicleanu Mariana a susținut alături de Corul Episcopal Buzău, un concert
special.
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- Doamna profesor Albu Daniela, este membru în Consiliul Consultativ la specialitatea
geografie al ISJ Buzău, conform adeverinței nr. 10644/26.11.2015 și a participat la ședința de
pregătire a concursurilor și olimpiadelor școlare, din decembrie 2015,
- a realizat subiecte pentru Olimpiada de geografie faza județeană și
națională, cls. a XI-a și pentru Concursul “Terra” - mica olimpiadă, pentru faza județeană și
națonală, cls. a V-a;
- a participat la organizarea aplicației practice din cadrul Simpozionului
Național și cercului metodic al profesorilor de geografie – licee, pe Valea Buzăului în data de
15 nov. 2015.
7. Pregătirea elevilor ce vor participa la faza județeană a olimpiadei de geografie, a
concursului ”Terra” - mica olimpiadă de geografie, a Sesiunii Științifice a elevilor la
disciplina geografie, a concursurilor de mediu.
- Profesorii de geografie au participat la organizarea, evaluarea și coordonarea elevilor
participanți la faza pe școală a Olimpiadei de geografie și a Concursului ”Terra” - mica
olimpiadă de geografie pentru clasele gimnaziale, în ianuarie 2016;
- Profesorii de geografie ai C.N. ”M. Eminescu” au contribuit la proiectarea şi aplicarea
unui curriculum complementar pentru pregătirea elevilor capabili de performanțe şi au pregătit
suplimentar elevii pentru concursurile şcolare.
Dna. prof. Albu Daniela a participat în calitate de membu în Comisia de Simulare a
Examenului de Evaluare Națională, feb. 2016 conf. adev. Nr. 730/22.02.2016.
Toti profesorii catedrei au participat la evaluarea lucrărilor Olimpiadei de geografie, faza
judetană din 19.03.2016 conf. adev. Nr. 1000/19.03.2016.
Au

participat la asistarea candidaților la Examenul de Bacalaureat de la

C.N.”B.P.Hașdeu Buzau și la corectrea lucrarilor la Centrul de examen de la Liceul Tehnologic
”D. Filipescu” Buzau, iulie 2016.
8. Doamnele profesoare Dragomir Cristina și Țicleanu Mariana au pregătit elevii ce au
participat la examenul de bacalaureat 2016 prin organizarea de ore suplimentare.
Rezultatele la examen ale elevilor pregătiți a avut succes, aceștia au obținut note peste 8
în proporție de 95%.
9. Comisia metodică a profesorilor de geografie a organizat și desfășurat Concursul
Județean ”Ziua Europei” 2016 prin colaborarea cu ISJ Buzău, Centrul Europe Direct
Buzau

III. Aspecte pozitive:
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- aplicarea curriculumului școlar specific specialității, realizarea documentelor
proiective, aplicarea metodologiilor în vigoare,
- participarea la Simpozionul Național de profil organizat la Buzău și la aplicația
practică a Cercului de geografie,
- pregătirea elevilor capabili de performanță la geografie în cadrul orelor special
destinate din proiectul “Cercul de excelență” și organizarea, realizarea de subiecte, evaluarea și
analiza rezultatelor elevilor la Olimpiada de geografie – faza școlară și a Concursului “Terra”
– mica olimpiadă, în ianuarie 2016.
Rezultatele la concursuri și olimpiade școlare
Profesorii catedrei au participat în calitate de organizatori, profesori evaluatori și asistenți
la:
1. faza locală (31 de elevi participanți) a Olimpiadei de Geografie, ianuarie 2016
2. faza județeană a Olimpiadei de Geografie (s-au calificat 29 de elevi)
3. Concursul “Terra”- mica olimpiadă - februarie 2015 (9 elevi participanți, 6 calificați
la faza județeană)
Numele și prenumele

Clasa

Note obtinute

Profesor

Târtan P. Mara Ioana

a V-a

9

Albu Daniela

Jifcu M. Mihai

a V-a

8,60

Albu Daniela

Petrea V. Bianca Iulia

a V- a

9

Albu Daniela

Mărunțiș C.N. Bogdan a V-a

9

Albu Daniela

8.90

Dragomir Cristina

9

Dragomir Cristina

Ștefan
Druțu–Danciu D, Eric a VII-a
Gabriel
Stefanoiu

D.D.

Olivia a VII-a

Maria
Faza județeană:
Elevii: Jifcu M. Mihai a obținut mențiune la Concursul interjudețean ”Terra de la poveste la
realitate”- faza județeană și Mărunțis Bodan a obținut mențiune la Mica Olimpiadă de
geografie ”Terra”.
Participanți la Olimpiada județeană de geografie, faza pe școală
Nr.

Numele și prenumele

Clasa
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Nota

Profesor

Crt.
1

TOMA I. CRISTIAN SEBASTIAN

IX G

6,10

Albu Daniela Mihaela

2

NAE C. MIHAI - calificat

IX E

8,50

Albu Daniela Mihaela

3

ȘERBAN CRISTIAN ȘTEFAN

IX B

6,50

Dragomin Cristina

4

ROTARU N. PETRU ALEXANDRU

IX J

6,40

Țicleanu Mariana

5

CIUCĂ I. MIHAELA

IX H

5,20

Țicleanu Mariana

6

FRUNZĂ-VERDE N.A. MIHAELA IX B

5,90

Dragomin Cristina

ALEXANDRA
7

CAPOTA M. CRISTIANA ELENA

IX C

6,60

Albu Daniela Mihaela

8

ION S.M. ALEXANDRU DORIN

IX H

5,40

Țicleanu Mariana

9

BOCIOC V.A. CRISTINA ANA- IX H

6,60

Țicleanu Mariana

8,50

Albu Daniela Mihaela

PETRU IX C

8,50

Albu Daniela Mihaela

NICOLETA IX E

8,50

Albu Daniela Mihaela

COSTIN IX E

8,50

Albu Daniela Mihaela

CRISTINA IX E

8,50

Albu Daniela Mihaela

VLAD IXE

9,00

Albu Daniela Mihaela

BĂCIOIU N. EVELINA MARIANA IXE

8,50

Albu Daniela Mihaela

MARIA
10

TRIFAN

L.M.

GEORGIANA IX G

CRISTINA - calificat
11

HARALAMBIE

C.

- calificat
12

STOICA

G.

- calificat
13

OLTEANU

M.D.

- calificat
14

COJOCARU

I.C.

FELICIA - calificat
15

ANGHEL

F.

MIRCEA

- calificat
16

calificat
17

PANAIT C. REBECA - calificat

VIII B 8,50

Albu Daniela Mihaela

18

ANDREI F. BIANCA - calificat

XII E

8,50

Țicleanu Mariana

19

VRABIE C. ANDREEA ELENA

XI I

5,00

Albu Daniela Mihaela

20

TOADER A. ȘTEFAN

XI F

5,50

Albu Daniela Mihaela

21

BUCȘĂ C. GEORGIANA

XI E

7,00

Albu Daniela Mihaela

22

MUȘAT

CĂTĂLIN XI I

5,00

Albu Daniela Mihaela

C.D.

ALEXANDRU
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23

MAREȘ

M.

CĂTĂLIN XI H

8,50

Țicleanu Mariana

BOGDAN XI E

9,00

Albu Daniela Mihaela

IULIA XI I

8,75

Albu Daniela Mihaela

9,25

Dragomin Cristina

9,00

Dragomin Cristina

LAURA X I

8,75

Dragomin Cristina

XD

7,00

Țicleanu Mariana

6,50

Țicleanu Mariana

5,50

Țicleanu Mariana

CONSTANTIN - calificat
24

FLORESCU

G.

- calificat
25

PODARU

G.

ALINA

- calificat
26

TÎRHOACĂ I. MIHAELA SILVIA XE
- calificat

27

BUZEA B.T. MIHAI ALEXANDRU X I
- calificat

28

ION

V.

ELENA

- calificat
29

BANIȚĂ I. ANDRA IOANA

30

DRUGEA

N.C.

ANDREEA X

MĂDĂLINA
31

CHIRILĂ C. EMANUELA

X

La Olimpiada județeană de geografie, au participat 15 elevi:
Numele și prenumele

Clasa

Nota

Profesor

1.

NAE C. MIHAI

IX E

8,50

Albu Daniela Mihaela

3.

STOICA G. NICOLETA

IX E

8,50

Albu Daniela Mihaela

4,

OLTEANU M.D. COSTIN

IX E

8,50

Albu Daniela Mihaela

5.

COJOCARU

CRISTINA IX E

8,50

Albu Daniela Mihaela

ANGHEL F. MIRCEA VLAD IXE

9,00

Albu Daniela Mihaela

8,50

Albu Daniela Mihaela

Nr.
Crt.

mențiune

I.C.

FELICIA
6.

mențiune
7.

BĂCIOIU

N.

EVELINA IXE

MARIANA
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9.

ANDREI F. BIANCA

10.

MAREȘ

M.

XII E

8,50

Țicleanu Mariana

CĂTĂLIN XI H

8,50

Țicleanu Mariana

CONSTANTIN
11.

FLORESCU G. BOGDAN

XI E

9,00

Albu Daniela Mihaela

12.

PODARU G. ALINA IULIA

XI I

8,75

Albu Daniela Mihaela

13.

TÎRHOACĂ I. MIHAELA SILVIA XE

9,25

Dragomin Cristina

14.

BUZEA

MIHAI X I

9,00

Dragomin Cristina

XI

8,75

Dragomin Cristina

B.T.

ALEXANDRU
15.

ION V. ELENA LAURA

Concursurile de profil:


La Concursul National AGGR “FII PREGATIT!” – editia a II-a 2015, Autor:
Albu Daniela Mihaela și cls. a V-a, Denumire fotografie: „Soarele jucăuș”,
participare



Dna prof. Albu Daniela a obținut cu elevii coordonați următoarele premii:
a. premiul I al elevei Bălan Marinela, cls. a XI-a F cu proiectul “Căi de dezvoltare
a agroturismului in arealul Vadu Soresti-Pruneni” la Sesiunea Județeană de
comunicări științifice pentru elevii liceeni la disciplina geografie, in mai, 2015.
b. Premiul I pentru elevii care au participat la Concursul national de grafică,
machete, fotografii și colaje din cadrul Simpozionului internațional ”Apa un
miracol”, 19.03.2015 de la Liceul pedagogic Buzau: liceu: cls. a XI-a I: Chițu
Florin, Vrabie Andreea, Timofte Maria, Anca Ștefan, Voicu Loredana și de la
gimnaziu: cls. a V-a: Nenu luca, Andrei Iona, Toma Rareș, Tănase Anisia,
Teodorescu Andra
c. Diploma de participare la activitățile de voluntariat pentru elevii cls. a V-a:
Andrei ioana, Matei Antonio și prof. Albu Daniela din proiectul ”Copii pentru
Copii” al CNME, 2016.
d. Diplome de participare pentru toți elevii cls. a V-a pentru participarea la
activitațile proiectlui Educațional Național ”Cunoaște și protejează partimoniul
cultural național” inițiat de Fundația Collegium Xxi si organizat de IGPR –
Direcția de Investigații Criminale, aprilie, 2016
e. Premiul I pentru elevii cls. a V-a la Concusul județean ”UE în atenția tinerilor, 9
mai 106 – Ziua Europei” organizat de prof. Albu Daniela în colab. Cu ISJ Buzau,
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Centrul Europe Direct Buzau: Matara Bianca, Căpățână Radu, Tănase Anisia,
Nenu Luca, Tîrtan Mara, Tănase Alex, Matei Antonio


Doamna prof. Dragomir Cristina a obținut cu elevii coordonați premiile:
-Premiul I – Dragomir Irina Andreea , Avram Alice Ioana , Stefanoiu Olivia , cls a

VII a , concursul ,, Uniunea Europeana in atentia tinerilor , 9 mai – ZIUA EUROPEI
-Premiul I- Tarhoaca Silvia, Ion Laura, Popina Luca , cls aX a concursul ,, Uniunea
Europeana in atentia tinerilor , 9 mai – ZIUA EUROPEI
- Premiul II – Stefanoiu Olivia , cls a VII , concursul TERRA ,etapa judeteana
-

mentiune , Tarhoaca Silvia , cls a X a , Olimpiada de geoografie , etapa judeteana
- Aplicarea transdisciplinarității, se pretează în cadrul proiectelor și parteneriatelor

educative:
Doamna Albu Daniela a participat la :
f. În ghidul “Migrație și cetățenie globală la școală – culegere pentru cadre
didactice din învățământul preuniversitar” editată în cadrul proiectului
internațional “Parlez-vouz global” DCI NSA-ED/2012/280-770 finanțat de
Consiliul Europei a Asociației de Asistență și programe pentru Dezvoltare
Durabilă apărută în decembrie 2015 este publicată și lectia interdisciplinară
“Globalizare sau identitate națională?” susținută de dna. prof. Albu Daniela cu
dl. prof. de istorie Mihaela Costache Bolocan. Ea se bazează pe informații
interdisciplinare și transdisciplinare, realizate în cadrul proiectului “Parlez vouz
global” al APPDD Agenda 21 în cadrul Seminarului Internațional desfășurat în
cadrul proiectului în C.N. ”M. Eminescu”. La acestă activitate au luat parte
profesorii și o parte din elevii incluși în proiect, în octombie 2014.
g.

Prin proiectul interjudețean “UE – priorități și perspective educaționale, ediția a
II-a” inclus în CAEN la pozitia 8795/23.10.2015, au fost realizate activități în
colaborare cu colegi din toate catedrele pentru a dezbate problem actuale ale UE.
Dna. prof. Albu Daniela a organizat Concursul județean ”UE în atenția tinerilor” la
care au participat 6 licee buzoiene și partenerii Centrul Europe Direct Buzau.

h.

Participarea la Proiectul ”Youth Forum” (Forumul Tinerilor) a fost organizat in
cadrul proiectului celei de a 14-a Conferințe Regionale Europene ISPCAN care
a avut loc la București, în perioada 27-30 septembrie 2015 implementat de
Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC), împreună
cu Societatea Internațională pentru Prevenirea Abuzului şi Neglijării Copilului
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(ISPCAN). La activități au participat 3 elevi din cls. a XI-a C și prof. Albu D. și
Crăciun Cerasela
i. -”Aici nu de pune mâna” este Campania interjudetana pe care am coordonato la
nivelul jud. Buzau, cu participarea scolilor din Gugesti Vrancea si Braila prin
care am diseminat proiectul Consiliului Europei prezentat la Avocatul Elevilor
din Baisoara , 2015 de membrii Agenda 21 in cadrul proiectului interjudetean
”UE persepective si dezvoltare educational”.
j. -”UE, priorități și perspective educaționale”, proiect interjudețean cu nr.
8795/23.10.2015 în care am organizat activități inter și transdisciplinare în
colaborare cu colegii din toate catedrele colegiului. În același proiect am
organizat și Concursul județean ”UE în atenția tinerilor” în data de 9 mai –
Ziua Europei, 2016la care au participat elevi și profesori din 6 licee buzoiene
alături de Centrul Europe Direct Buzau.
k. Proiectul „Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci”, proiect
implementat de Muzeul Judetean Buzau si finantat printr-un Grant oferit de
Islanda,

Liechtenstein, Norvegia

si

Guvernul

Romaniei.

In

cadrul

programului „Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural”.
În cadrul proiectului dna. prof. Țicleanu mariana a realizat camasa de scena a
lui Dumitru Dan si a coordonat un atelier mestesugaresc pentru
confectionarea camasilor populare traditionale.
Doamna prof. Dragomir Cristina a încheiat cu Muzeul Judetean Buzau un parteneriart
avand ca scop implementarea proiectului Carlomanesti Archaeological Park- a journey into
the past : Dacians Legacy

Cursuri:
Dna. prof. Albu Daniela a participat la cursurile: cursul de formare pentru ocupația de director
unitate de învățământ organizat de ”EDU zece plus”,desfasurat in 28.07-21.08.2015, conf.
diplomei nr. 335/05.09.2015 și cursul de formare pentru ocupația de formator, organizat de
”EDU zece plus”, desfasurat in 1.03-20.03.2016, conf. diplomei nr. 1703/01.04.2016.
Lucrări, publicații:


Dna. prof. Albu Daniela a participat cu lucrări la :
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- ”Abordarea interdisciplinară/pluridisciplinară a învățării, studio de caz – proiectul Parlez
vouz global”., la Simpozionul Național ”Didactica Ariei curricular Om și Societate”, Buzau,
nov. 2015.
- ”Violența școlară – cause și modalități de prevenire”susținută în cadrul Simpozionului
Național ”Problemele secolului XXI:delincvența juvenilă, consumul de droguri și violența în
școlaă”, eduția a VIII din Proiectul Regional ”Școala – factor activ în dezvoltarea tânărului de
mâine”din CAERI , iunie,2016, poziția 472.
- ”Strategia dezvoltării activității educative școlare și extrașcolare la nivelul școlii”din cadrul
Simpoziuonului Regional ”Școala – furnizor de calitate în educație”, ediția a VI-a, secțiune
a”Proiecte europene în spijinul calității în educație/exemple de bune practice”, din proiectul
Educațional regional ”Școala – factor activ în dezvoltarea tânărului de mâine”, 30.01.2016.
- participarea la Seminarul național ”Rolul educației nonformale în creșterea motivației
școlare” organizat de ISJ Buzau cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, oct. 2016.
- Seminarul national de diseminare a principalelor activitati din proiectul ”Să vorbim global
despre educatia pentru dezvoltare, migratie si cetătenie globală” sau ”Parlez-vous
global?” - un proiect finantat de Comisia Europeană prin instrumentul de finantare
EuropeAID/131141/C/ACT/Multi – prin intermediul ONG-ului „APDD - Agenda 21”in
Romania, București, nov. 2015.

IV. Aspecte de îmbunătățit
- organizarea de excursii de studiu pentru aplicarea părții practice și formarea
competentelor specifice de observare, analiză și corelare a fenomenelor și elementelor de
mediu în orizontul local.
V. Activități de perfecționare
- organizarea de activități metodice de perfecționare în parteneriat cu catedra de
informatică pentru utilizarea tablelor interactive la disciplina geografie.
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CATEDRA DE BIOLOGIE

-

Responsabil comisie metodica: prof. Craciun Cerasela

1. Activități propuse
- aplicarea testelor inițiale pentru elevii claselor cu profil real, matematica-informatica
si stiinte ale naturii; septembrie/octombrie 2015; analiza rezultatelor obținute; toata
catedra
- aplicarea testelor pentru elevii claselor a XII-a care vor sustine examenul de
bacalaureat; pe toata durata semestrului I, toata catedra
- pregătirea elevilor pentru concursul „G.E Palade” si olimpiada de biologie conform
programului stabilit, toata catedra
-pregatirea elevilor din clasele a XII-a pentru examenul de bacalaureat conform
programului stabilit, toata catedra
- participarea profesorilor catadrei de biologie de la C.N.M. Eminescu la cercul
pedagogic al profesorilor de biologie din judet
- desfasurarea activitatilor in cadrul centrului de excelenta al scolii in vederea pregatirii
elevilor pentru concursuri si olimpiade
- desfasurarea activitatilor specifice de metodist, prof. Cerasela Craciun
- sustinerea de cursuri de prim ajutor
2.Activități realizate
- organizarea consfatuirilor judetene de biologie

la C. N. “Mihai Eminescu”;

septembrie 2015
- aplicarea testelor inițiale pentru elevii claselor cu profil real: matematica-informatica
si stiinte ale naturii; analiza rezultatelor obținute si intocmirea unui plan de masuri,
septembrie/octombrie 2015, toata catedra
- aplicarea de teste periodice elevilor claselor a XII-a în scopul verificării insusirii
materiei de bacalaureat, analiza periodica a rezultatelor obtinute precum si evidentierea
progresului inregistrat de acestia, toata catedra
- pregătirea elevilor pentru olimpiada de biologie conform programului stabilit, toata
catedra
- participarea profesorilor catedrei de biologie de la C.N.M. Eminescu la Cercul
Pedagogic desfasurat la Colegiul Agricol "Dr. C-Tin Angelescu", 2 februarie 2016
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-- desfasurarea activitatilor

din cadrul centrului de excelenta al scolii

conform

programei stabilite, in vederea pregatirii elevilor pentru concursuri si olimpiade, prof.
Cerasela Craciun
-asistente in cadrul inspectiilor curente pentru definitivat, gradul did.I, realizate in anul
scolar 2015-2016, prof.metodist Cerasela Craciun
-evaluarea candidatilor inscrisi la examenul de suplinire in invatamant pentru disciplina
biologie,

septembrie

2015,

Sc.

Gimnaziala

„G.E.Palade”,

prof.

Cerasela

Craciun(membru in comisia de evaluare)
- evaluarea candidatei inscrisa pentru examenul de suplinitor necalificat
ocuparea postului de biologie, Liceul Nehoiu,

pentru

octombrie 2015, prof. Cerasela

Craciun(membru in comisia de evaluare)
-cursuri de acordare a primului ajutor, clasa a XI G-a, a XI-a D, a XI-a F, a XI-a
H,prof. Cerasela Craciun si prof.Dan Ionescu.

Olimpiade si concursuri:
- propunere de subiecte pentru olimpiada de biologie, faza locala, clasa a VII-a, prof.
Cerasela Craciun si prof. Dan Ionescu
- elaborarea subiectelor pentru faza locala a concursului national „G.E. Palade”, la
clasa a V-a, aprilie 2016, prof. Cerasela Craciun si prof.Dan Ionescu
- organizarea concursului

national de biologie " George Emil Palade ", faza

municipala, clasa a V-a, martie 2015
-organizarea olimpiadei de biologie, clasa a VII-a, faza locala, 30 ianuarie 2016, prof.
Dan Ionescu
- organizarea olimpiadei de biologie, clasa a VII-a, faza judeteana, 5 martie 2016, prof.
Cerasela Craciun
-corectarea baremelor subiectelor tip grila si probleme date la olimpiada judeteana de
biologie; martie 2016.
-rezultate bune si foarte bune obtinute de elevii clasei a VII-a la olimpiada de biologie,
faza locala si calificarea la faza judeteana: Drutu Eric(79 pncte), Anghel Alexandra(71
de puncte), Stefanoiu Olivia(65 de puncte), prof. Gabriela Nastase
-rezultatele bune obtinute la Concursul National “G.E.Palade” :
-premiul III, faza judeteana a concursului “G.E.Palade”, eleva Matara Cristina Bianca,
cls. a V-a, prof. Cerasela Craciun
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-premiul III,

faza judeteana a olimpiadei de biologie, elevul Dutu Danciu Eric

Gabriel, cls. a VII-a, prof. Gabriela Nastase
- mentiune, faza judeteana a olimpiadei de biologie,: elevul Gheorghita Robert, cls.a
IX-a J, prof. Cerasela Craciun
-rezultate bune si foarte bune obtinute la bacalaureat, sesiunea iunie/iulie2015-2016,
obtinute de elevii pregatiti de profesorii catedrei de biologie ai C.N.”Mihai Eminescu”,
Buzau 2015-2016. Un numar de 65 de elevi au sustinut examen la disciplina biologie
varianta-Biologie vegetala si animala, sau varianta- Anatomie si genetica. 17 elevi au
obtinut note peste 9,00.

Participare la simpozioane/ conferinte
-participare la conferinta „Marile mistere ale stiintei” sustinuta de scriitorul SF
Alexandru Mironov si de echipa de colaboratori de la revista „Stiinta si tehnica”,
desfasurata in amfiteatrul colegiului, 9.10. 2015, toata catedra
-participare la Simpozionul National”Didactica ariei curriculare Om şi societate”lucrarea”Analiza

interdisciplinara(biologie/geografie/istorie/fizica)

a

fenomenului

migratiei, prof. Cerasela Craciun
-proiectul interdisciplinar bilingv francez cu realizarea unei lectii virtuale avand ca
tema” Imbracamintea si sanatatea”, lectie incarcata pe platforma POSDRU, clasa a XI-a
D si indrumarea colectivului de elevi ai clasei a XI-a D in ceea ce priveste redactarea
revistei pe care au elaborat-o ca produs final al proiectului lor; anul scolar 2015-2016,
prof. indrum. Cerasela Craciun
- realizarea conferintei nationale on-line avand ca tema ” Medicina dentara 3D:
pacienti, studenti, cercetare” si la care au participat: Irina Dragan, medic stomatolog și
asistent universitar la Tufts University School of Dental Medicine, Boston, USA,
profesori si elevi ai centrelor de excelenta din urmatoarele colegii: C.N.B.P. Hasdeu
Buzau, C.N.M.Eminescu Buzau, C.N.M. Eminescu Botosani
- sustinerea cursurilor de acordare a primului ajutor elevilor claselor: a XI-a G,D,E,F,H,
sem. II, prof. Cerasela Craciun, prof. Dan Ionescu
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3.Aspecte pozitive
-cadrele didactice stăpânesc riguros conținutul științific al disciplinei si îmbină eficient
metodele tradiționale cu cele activ-participative fiind permanent preocupate de
stimularea motivației pentru învățare ale elevilor;
-folosirea mijloacelor audio-vizuale la ore, fapt care ușurează mult înțelegerea
conținuturilor;
- utilizarea laboratorului de biologie pentru desfășurarea lucrarilor practice in vederea
formarii abilităților de lucru cu aparatura specializată;
-utilizarea fișelor de lucru cu exerciții stimulând lucrul individual și pe grupe
- pregatirea suplimentara a elevilor care participa la olimpiade si concursuri
- formarea si dezvoltarea unor deprinderi practice in randul elevilor prin sustinerea
periodica a cursurilor de prim ajutor de catre profesorii catedrei de biologie.

4. Aspecte de imbunatatit:
-desfasurarea orelor de biologie in laboratorul de biologie: simplificarea procedeului de
realizare a schimbului de clasa prin anuntarea profesorului care are ora in laboratorul de
biologie de catre seful clasei care invata permanant aici in ce priveste sala in care
trebuie sa mearga pentru a face schimbul.
- atragerea elevilor spre disciplina biologie si spre optionalul Educatie pentru sanatate,
inclusiv prin participarea acestora la activitati cu caracter stiintific

sustinute de

specialisti
- posibilitatea desfasurarii unui numar cat mai mare de ore in laboratorul de biologie al
scolii, dar si in

laboratoarelor de informatica pentru realizarea unor lectii

atractive(inclusiv lectii virtuale)
-imbunatatirea relatiilor profesor-elev care sa intareasca increderea acestuia in dascal si
sa-l stimuleze in ceea ce priveste insusirea notiunilor si formarea abilitatilor,
deprinderilor
-participarea cadrelor didactice la curusrile de dezvoltare personala si nu numai;
acumularea celor 90 de credite transferabile

5. Activitati de pefectionare
- participare la pilotarea proiectului POSDRU Proweb "Reţea de formare continuă a
cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria
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curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii” prin realizarea si sustinerea unei lectii
demonstrative cu elevii clasei a XI-a D folosind platforme virtuale. Lectia a avut ca
tema”Imbracamintea si sanatatea” si fost incarcata pe platforma proiectului; furnizor
program formare: Universitatea Valahia, Târgovişte, octombrie 2015, prof. Cerasela
Craciun.

CATEDRA DE MATEMATICA

-

Responsabil comisie metodica: prof. Petrisan Luminita

Catedra de matematică şi-a concentrat activitatea pe formarea şi dezvoltarea la elevi a unor
abilităţi de rezolvare a problemelor pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii,
precum şi pe înzestrarea lor cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să le asigure o
integrare profesională optimă.
Activități propuse și realizate
În anul şcolar precedent, profesorii din cadrul catedrei de matematică au desfăşurat activităţi
canalizate în următoarele direcţii:
întocmirea planificărilor calendaristice în acord cu metodologia în vigoare, având ca
suport documentele curriculare – programa, manualele, ghidurile, suporturile de curs; s-a
realizat predarea lor la termenele stabilite; Toate documentele proiective au fost realizate
utilizând TIC și au fost predate atât în format electronic cât și pe support letric.
elaborarea planificărilor pentru opţionalele de matematică şi realizarea suportului de curs
aferent unui opțional de tip extindere la clasa a X-a H – prof. Petrișan Luminița;
conceperea si administrarea testelor iniţiale pentru toate clasele cu profil real și de
gimnaziu, în vederea stabilirii nivelului de pregătire a elevilor şi pentru a putea decide
eventualele măsuri de ameliorare;
-parcurgerea ritmică și integrală a materiei prevăzute în programa școlară pentru toți anii de
studiu; Profesorii catedrei au folosit metode activ – participative de predare și evaluare. A fost
valorificată tehnologia informatică și mijloacele audio-vizuale din dotare.
folosirea frecventă de software educațional și tehnologii multimedia în activitatea
curentă de predare-învățare; Majoritatea profesorilor din catedră administrează teste
de evaluare tehnoredactate computerizat;
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selectarea elevilor capabili de performanţă şi întocmirea bazei de date aferente;
Inițierea Centrului de excelență în Matematică, la nivelul colegiului – coordonatori: prof.
Petrișan Luminița – clasa a IX-a, prof. Tănase Laura – clasa a X-a.
D-na prof. Petrișan Luminița a susținut mai multe lecții în cadrul centrului de excelență
județean – secțiunea liceu (C.N. „B.P. Hasdeu”).
D-na prof. Ionescu Valentina a susținut o lecție în cadrul centrului de excelență județean –
secțiunea gimnaziu (șc. Gen. „Sf. Andrei”) și a participat în calitate de evaluator la concursul
de selecție al elevilor participanți la centrul de excelență județean – secțiunea gimnaziu.
pregătirea elevilor din clasele a XII-a cu profil real în vederea susţinerii cu succes a
Examenului de Bacalaureat și a examenelor de admitere în învățământul superior; Buna
pregătire a elevilor s-a reflectat în rezultatele foarte bune obținute la Bacalaureat și ulterior la
examenele de admitere la Universități de prestigiu, foarte mulți absolvenți ai claselor de profil
real - îndeosebi din clasele a XII-a H și J) - obținând locuri bugetate;
pregătirea elevilor din clasele a VIII-a în vederea susţinerii cu succes a Examenului de
Evaluare Națională; Buna pregătire a elevilor s-a reflectat în rezultatele obținute la Evaluarea
Națională, mulți dintre absolvenți fiind admiși la liceele de prestigiu din municipiu;
site-ul catedrei de matematică - www.matebuzau.uv.ro, administrat de către domnul prof.
Stîlpeanu Nicolae, a fost reactualizat cu informații utile profesorilor și elevilor;
Catedra de Matematică a continuat parteneriatul cu Colegiul Național „Grigore Moisil”
din Urziceni, în vederea colaborării pentru realizarea proiectului educative „Concursul de
matematică și informatică „Grigore Moisil”, ediția a X-a – 5-7 februarie 2016”.
În luna aprilie 2016, în cadrul săptămânii „Școala Altfel”, catedra de matematică a organizat
Concursul Județean de Matematică „Strădanie și iscusință”. Din comisia de organizare au
făcut parte prof. Petrișan Luminița – președinte executiv, prof. Ionescu Valentina –
vicepreședinte, prof. Tănase Laura – secretar, prof. Delcea Carmen Viorica, prof. Stîlpeanu
Nicolae – membri, și prof. Negoiță Costică, prof. Ghiță Gheorghe – evaluatori;
Domnii prof. Delcea Carmen, Stîlpeanu Nicolae, Petrișan Luminița au coordonat simularea
concursului de matematică "Mathématiques sans frontieres", în luna dec. 2015. Au
participat în echipa locală prof. Petrișan Luminița, prof. Delcea Carmen Viorica, prof.
Stîlpeanu Nicolae, prof. Tănase Laura precum și colegi care predau Limba Franceză: prof.
Holdon Olivia, prof. Iorga Mihaela și prof. Dobre Florentina;
În luna ianuarie 2016, catedra de matematică a organizat în cadrul colegiului etapa pe școală
a Olimpiadei Naționale de Matematică, selectând loturile de elevi (gimnaziu și liceu)
participanti la etapa pe municipiu; Au propus subiecte profesorii Delcea Carmen, Petrișan
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Luminița, Tănase Laura, Ionescu Valentina și Stîlpeanu Nicolae. Toți profesorii catedrei au
participat la evaluarea lucrărilor.
Au facut parte din comisia de organizare a Concursului interjudetean de matematică
”Epsilon” (Liceul de artă ”M. Sterian” Buzău – aprilie 2016) în calitate de îndrumător elevi și
evaluatori, profesorii Petrișan Luminița, Ionescu Valentina și Delcea Carmen.
Au participat în calitate de evaluatori la Simularea Examenului Național de Bacalaureat
și la Simularea Examenului de Evaluare Națională (martie 2016): prof. Negoiță Costică,
prof. Petrișan Luminița, prof. Delcea Carmen Viorica, prof. Stîlpeanu Nicolae, prof. Ionescu
Valentina, prof. Tănase Laura. Analiza rezultatelor a fost concretizată în prezentări .ppt,
precum şi în alte materiale informative, aduse, ulterior, la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor.
D-nul prof. Ghita Gheorghe a publicat in revista”Sclipirea mintii” articolul “Ridicarea la o
putere a matricelor patrate de ordin cel putin 4”.
D-na prof. Ionescu Valentina a participat la simpozionul „Matematica și aplicațiile ei” cu
tema “Matematica pe calculator”.
Toți profesorii de matematică sunt membri ai SSMR - filiala BUZĂU și au participat la
activitățile organizate de societate.

Aspecte pozitive
• Procentul ridicat de promovabilitate la disciplina Matematică la Examenele Naționale de
Bacalaureat și Evaluare Natională.
• Rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale, interjudețene și județene și o
implicare activă a tuturor membrilor catedrei în buna pregătire a elevilor pentru aceste
concursuri.
• Elevi ai colegiului nostru au participat la cursurile Centrelor de excelență la nivel județean ( 4
elevi la nivel de liceu și 2 elevi la nivel de gimnaziu ).
• La nivelul colegiului a fost inițiat un Centru de excelență în Matematică, la care participă
elevi din clasele a IX-a și a X-a.
• Elevii noștri au participat la etapa pe școală a Olimpiadei Naționale de Matematică, obținând
rezultate bune; S-au calificat la etapa pe municipiu 14 elevi de gimnaziu și 14 elevi de liceu.
Aspecte de îmbunătățit
• Ne propunem ca obiectiv pentru acest an școlar diminuarea numărului de elevi corigenți
(perfecționarea metodelor de lucru cu elevii care întâmpină dificultăți de învățare) și
îmbunătățirea procentului de promovabilitate la Bacalaureat si la Evaluarea Națională.
• Ne propunem realizarea unei comunicări mai bune între profesori, elevi și părinți.
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• Orientarea către alte proiecte și parteneriate la nivel județean/regional.
Activitatea de perfecționare
Toți profesorii catedrei au parcurs în anii școlari anteriori numeroase programe de
perfecționare. În anul școlar 2015-2016 nu au fost realizate astfel de activități.

Rezultate la Examenul de Evaluare Națională 2016

Clasa a VIII-a A

Prof. Ionescu Valentina
Procent de promovabilitate la disciplina Matematică: 100%

Media Clasei: 8,33
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Clasa a VIII-a B

Prof. Ionescu Valentina
Procent de promovabilitate la disciplina Matematică: 90,48%

Media Clasei: 7,65
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Rezultate la Bacalureat 2016 - C.N. “Mihai Eminescu” Buzău

Clasa a XII-a F
(științele naturii)

Prof. Delcea Carmen
Procent de promovabilitate la disciplina Matematică: 100%

Media Clasei: 8,52
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Clasa a XII-a G
(științele naturii)
Prof. Negoiță Costică
Procent de promovabilitate la disciplina Matematică: 89,29%

Media Clasei: 7,03
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Clasa a XII-a H
(matematică – informatică)
Prof. Ghiță Gheorghe
Procent de promovabilitate la disciplina Matematică: 100%
Media Clasei: 8,45
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Clasa a XII-a I
(matematică – informatică)
Prof. Stîlpeanu Nicolae
Procent de promovabilitate la disciplina Matematică: 95,45%

Media Clasei: 7.77

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

0

0

0

1

1

2

9

5

4

0

nr. elevi

1-1.99

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99

6-6.99 7-7.99

nota

105

8-8.99

9-9.99

10

Clasa a XII-a J
(matematică – informatică)
Prof. Petrișan Luminița
Procent de promovabilitate la disciplina Matematică: 100%

Media Clasei: 8,92
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Premii și mențiuni la Olimpiade și Concursuri şcolare de matematică
Catedra de matematică a promovat imaginea şcolii în comunitate prin
participarea şi rezultatele elevilor la Olimpiade și Concursuri şcolare:
Olimpiada națională de matematică – etapa județeană (martie 2016)
Premiul II
Mihalcea Andrei – cls. a IX-a I – prof. Petrișan Luminița
Concursul național de matematică N. N. Mihăileanu - Constanta - Ediția a XVIIa (28 mai 2016) – (CAEN AF9/poziţia 35)
Mențiune
Mihalcea Andrei – cls. a IX-a A – prof. Petrișan Luminița
Concursul Internațional „Mathématiques sans Frontières” (februarie 2016)
Clasament național:
Premiul I (locul 1/192) – clasa a IX-a I – prof. Petrișan Luminița
Premiul I (locul 2/192)– clasa a XI-a I – prof. Petrișan Luminița
Premiul special (locul 34/192) – clasa a IX-a J – prof. Delcea Carmen Viorica
Premiul special (locul 47/192) – clasa a XI-a J– prof. Stîlpeanu Nicolae
Concursul Internațional „Mathématiques sans Frontières” – Junior (martie 2016)
Clasament național:
Premiul II – clasa a VII-a – prof. Delcea Carmen Viorica
Premiul II – clasa a VIIII-a – prof. Ionescu Valentina
Concursul național de matematică „Grigore Moisil” Urziceni – ediția a X-a – 5-7
februarie 2016 – (CAEN A12/poziția 17)
Premiul III
Mihalcea Andrei din clasa a IX-a I – prof. Petrișan Luminița
Concursul interjudețean de matematică “Epsilon” – Buzău (aprilie 2016) –
(CAERI/poziția 469)
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Premiul I
Mihalcea Andrei – cls. a IX-a I – prof. Petrișan Luminița
Chioveanu Nicoleta – cls. a XII-a J – prof. Petrișan Luminița

Premiul II
Rînciog Florin – cls. a IX-a I – prof. Petrișan Luminița
Duțu Cristian – cls. a XI-a H – prof. Delcea Carmen Viorica
Premiul III
Coconu Teodor– cls. a IX-a J – prof. Delcea Carmen Viorica
Anca Ștefan – cls. a XI-a I – prof. Petrișan Luminița
Concursul interjudețean de matematică “Speranțe Râmnicene” (8 mai 2016)
Premiul I
Anca Ștefan – cls. a XI-a I – prof. Petrișan Luminița
Chioveanu Nicoleta – cls. a XII-a J – prof. Petrișan Luminița
Premiul II
Mihalcea Andrei – cls. a IX-a I – prof. Petrișan Luminița
Premiul III
Rînciog Florin – cls. a IX-a I – prof. Petrișan Luminița
Concursul Județean de Matematică „Strădanie și iscusință în Matematică” – Buzău,
aprilie 2016
Premiul I
Corbu Delia – cls. a VII-a – prof. Delcea Carmen Viorica
Mihalcea Andrei – cls. a IX-a I – prof. Petrișan Luminița
Onicioiu Daniela – cls. a IX-a G – prof. Tănase Laura
Trifan Georgiana – cls. a IX-a G – prof. Tănase Laura
Blăgoi Andreea – cls. a X-a J – prof. Ghiță Gheorghe
Anca Ștefan – cls. a XI-a I – prof. Petrișan Luminița
Toma Maria Loredana – clasa a XI-a G – prof. Stîlpeanu Nicolae
Chioveanu Nicoleta – cls. a XII-a J – prof. Petrișan Luminița
Tomică Ștefan – cls. a XII-a F – prof. Delcea Carmen Viorica
Premiul II
Rînciog Florin – cls. a IX-a I – prof. Petrișan Luminița
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Vișan Traian – cls. a IX-a F – prof. Negoiță Costică
Vatra Dimitrie – clasa a XI-a J – prof. Stîlpeanu Nicolae
Lăzărescu Oana – clasa a XI-a G – prof. Stîlpeanu Nicolae
Mihalcea Raluca – cls. a XII-a J – prof. Petrișan Luminița
Sava Diana – cls. a XII-a F – prof. Delcea Carmen Viorica
Premiul III
Stroe Andreea – clasa a VIII-a – prof. Ionescu Valentina
Ilea Ana Maria – cls. a IX-a I – prof. Petrișan Luminița
Mareș Cătălin – cls. a XI-a H – prof. Delcea Carmen Viorica
Dincă Maria – clasa a XI-a G – prof. Stîlpeanu Nicolae
Tudor Cosmin – cls. a XII-a J – prof. Petrișan Luminița
Leca Andreea – cls. a XII-a F – prof. Delcea Carmen Viorica
Mențiune
Coconu Teodor– cls. a IX-a J – prof. Delcea Carmen Viorica
Gheorghiță Robert – cls. a IX-a J – prof. Delcea Carmen Viorica
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Barbu Sabin – cls. a IX-a H – prof. Ionescu Valentina
Vlad Anca – cls. a X-a J – prof. Ghiță Gheorghe
Dragomir Alexandru – cls. a X-a H – prof. Tănase Laura
Ghita Andri-cls a- X-a G-prof. Ionescu Valentina
Mirea Ancuta – cls a X- a G- Ionescu Valentina
Duțu Cristian – cls. a XI-a H – prof. Delcea Carmen Viorica
Podaru Alina – cls. a XI-a I – prof. Petrișan Luminița
Bîcîilă Andreea – cls. a XI-a I – prof. Petrișan Luminița
Dan Andreea – cls. a XI-a I – prof. Petrișan Luminița
Zăvoianu Alexandru – cls. a XII-a J – prof. Petrișan Luminița
Poșircă Andreea – cls. a XII-a J – prof. Petrișan Luminița
Nicolae Georgian – clasa a XII-a I – prof. Stîlpeanu Nicolae
Ciuculan Luminita – clasa a XII-a I – prof. Stîlpeanu Nicolae
Concursul județean de matematică aplicată “Adolf Haimovici” - secțiunea științele naturii
(martie 2016)
Premiul I + calificare la etapa naționlă
Tomică Ștefan – cls. a XII-a F – prof. Delcea Carmen Viorica
Diseminarea acestor rezultate deosebite s-a făcut în cadrul şcolii, la momentele festive, cu
prilejul diverselor activităţi de promovare a elevilor de excelenţă.

CATEDRA DE INFORMATICA SI T.I.C.

-

Responsabil comisie metodica: prof. Voinea George

In semestrul I al anului scolar 2015/2016 impreuna cu membrii catedrei am conceput,
proiectat si elaborat planificarile calendaristice conform programelor scolare de specialitate si a
indrumarilor primite la instruirea de la Consfatuirea judeteana, desfasurata in Amfiteatrul Liceului
Pedagogic Buzau.
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Ne-am propus organizarea optima a desfasurarii orelor de curs in cele doua laboratoare si
realizarea de discutii metodice la nivelul catedrei de informatica in vederea gasirii celor mai bune
procedee didactice sau diseminarea unor metode inovatoare.
Dupa finalizare orarului scolii, am realizat un orar de functionare al laboratoarelor de
informatica, care a fost afisat atat pe usa laboratorului I.4 cat si in cancelarie, pentru a fi consultat
de elevi si de doamnele si domnii profesori care doresc sa utilizeze laboratorul de informatica.
Din cele trei clase cu specializarea matematica-informatica, s-au inscris la examenul de
Bacalaureat 5 elevi, din care 4 din clasa 12 J prof Voinea George si 1 din clasa 12 I prof. Chiriac
Corina. Toti elevii au promovat examenul, notele fiind intre 8.50 si 9,80.
Proba Competente Digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat a fost sustinuta de 280 de
elevi, inregistrandu-se urmatoarele rezultate :
 1% utilizatori incepatori
 15% utilizatori de nivel mediu
 44% utilizatori avansati
 40% utilizatori experimentati
La faza judeteana a Olimpiadei de Informatica au participat 7 elevi (Chiriac Corina 4,
Voinea George 2, Matara Maria 1).Colectivul de profesori ai catedrei de informatica a participat la
organizarea probrei.
La faza judeteana a Olimpiadei de Tehnologia Informatiei a participat un singur elev, Vatra
Dimitrie – 11J, prof Voinea George, care s-a clasat pe locul 7. La aceasta etapa, prof George Voinea
a fost secretar de comisie in centrul de examen Liceul Pedagogic, iar ceilalti colegi au participat fie
la asistenta fie la corectura.
Aspecte pozitive:
Colectivul de catedra si-a intocmit documentatia necesara la inceputul fiecarui an scolar iar
utilizarea celor doua laboratoare a fost optima.
Promovabilitatea la examenul de Bacalaureat a fost de 100%.
Rezultate foarte bune obtinute la proba de Competente digitale, 84% dintre elevi fiind
utilizatori avansati sau experimentati.
Aspecte de imbunatatit:
Comunicarea atat intre membrii colectivului de catedra cat si intre profesori si elevi.
Numarul elevilor care opteaza pentru disciplina Informatica in cadrul Examenului de
Bacalaureat
Realizarea unor activitati metodice in cadrul catedrei.
Activitati de perfectionare :
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In cadrul Catedrei de Informatica si TIC, a existat o singura solicitare de perfectionare, dar
aceasta a fost respinsa de conducerea unitatii la momentul respectiv, fara justificare.

CATEDRA DE FIZICĂ

Responsabil comisie metodica: prof. Cocor Rozalia

Profesorii de fizica au dezvoltat la elevi, pe lângă cunoştinţe şi deprinderi teoretice şi
practice de investigare, de modelare, selectare şi structurare a informaţiilor dobândite şi o serie de
valori şi atitudini ca: grija faţă de mediu, interesul pentru argumentarea raţională, curiozitatea faţă
de noile deschideri din domeniul ştiinţei, interesul faţă de informaţia tehnologică, ştiinţifică şi din
mediul natural, curiozitatea pentru simularea şi modelarea fenomenelor naturale prin experimente,
interesul pentru modul de dezvoltare a ideilor şi teoriilor în ştiinţele naturii.
ACTIVITĂȚI PROPUSE SI REALIZATE
În anul şcolar precedent, profesorii din cadrul catedrei de matematică au desfăşurat urmatoarele
activitati:
-

întocmirea planificărilor calendaristice în acord cu metodologia în vigoare, având ca suport
documentele curriculare – programa, manualele

-

conceperea subiectelor pentru testarea initiala la clasa a IX-a profil real si analiza
rezultatelor obtinute de elevi

-

parcurgerea ritmică și integrală a materiei prevăzute în programa școlară

-

pregătirea elevilor din clasele a XII-a cu profil real în vederea susţinerii cu succes a
Examenului de Bacalaureat și a examenelor de admitere în învățământul superior

-

au participat în calitate de evaluatori la Simularea Examenului Național de Bacalaureat
(martie 2016):prof. Ionescu Silvia prof.Stoica Cristiana, prof.Burdea Mariana si prof.Cocor
Rozalia.

-

Pe data 9 oct 2015, a avut loc Conferinta,

MARILE MISTERE ALE UNIVERSULUI,

unde au susținut prelegri pe diferite teme redactori de la revista Stiința și tehnică:
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Alexandru Mironov, Marc Ulieriu, Adrian Nicolae, Catalin Beldea.
-

Pe data 27 nov 2015 s-au efectuat inspectii de specialitate conform graficului ISJ BUZAU la
urmatorii profesori: Ionescu Silvia,Burdea Mariana,Cocor Rozalia si Stoica Cristiana

-

Profesorii: Cocor Rozalia si Stoica Cristiana au realzat lectii pilotate in urma cursurilor
ENGAGE

-

platforma ProWeb creată în cadrul proiectului de tip POSDRU - Retea de formare continuă
a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentatia virtuală si Web 2.0 în aria
curriculară Matematică si Stiinte ale naturii,a fost folosita pentru pilotarea lectiilor
Dispersia. Aplicatii – Curcubeul, Unde mecanice - prof. Cristiana Stoica si Rozalia Cocor.

-

Elevii clasei a XI -a F au lucrat pe o platformă Moodle creată de Universitatea Scotiei de
Vest din Paisley, Glasgow, Marea Britanie, împreună cu colegi din Europa pentru
promovarea antreprenoriatului și a inovației în fizică-anul II de proiect.- prof. Cristiana
Stoica

ASPECTE POZITIVE:


Realizarea progresul scolar



Lucrul în echipă pentru stimularea competitivitătii, cooperarii si autoevaluării.



Utilizarea platformelor si site-urilor interactive în predare si evaluare.



Depăsirea barierelor psihice si revizuirea metodicii predării (metode si tehnici noi, în acord

cu standardele europene- modelare si simulare IT, referate, portofolii).


Pregatirea elevilor pentru bacalaureat.



Preocupari pentru diversificarea situaţiilor de învătare, pentru o motivare adecvată a

interesului elevilor, pentru implicarea acestora si pentru asigurarea învătării în clasă.


Flexibilitate comportamentală profesor –elev, transmiterea informaţiilor calitativ si mai

puţin cantitativ.


Evidenţierea relationărilor între ceea ce ştiu elevii, ceea ce pot achiziţiona si ceea ce ar

trebui să învete.
ASPECTE DE IMBUNĂTĂȚIT :
 Baza materială corespunzatoare
 Asigurarea cu material didactic funcțional si de calitate.
 Focalizarea activităților metodice pe asigurarea accesului cadrelor didactice la informaţii şi
schimbul de bune practici
 Iluminare corespunzatoare.
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 Participarea la activităţi de formare continuă, scopul fiind, obţinerea competenţelor didactice
la standardele solicitate.
 Proiectarea unor lectii demonstrative cu achizitiile de la cursurile de formare continuă.
 Înfiintarea unui ,,club de fizică pentru profesori’’ – ca schimb de bune practici.
ACTIVITĂȚI DE PERFECTIONARE


În perioada decembrie 2014-noiembrie 2015 cursurile de formare în cadrul proiectului de
tip POSDRU /157/1.3/S/141587 ( Retea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a
utiliza multimedia, instrumentatia virtuală si Web 2.0 în aria curriculară Matematică si
stiinte ale naturii- ProWeb). Parteneri în proiect sunt Universitatea ,,Valahia’’ Târgoviste,
Universitatea ,,Ovidius’’ Constanta, Universitatea ,,Constantin Brâncusi’’ Târgu Jiu,
Universitatea ,,Lucian Blaga’’ din Sibiu si Universitatea ,,Stefan Cel Mare’’ din
Suceava,prof.Cristiana Stoica si Rozalia Cocor

Obiectivul general

al proiectului este îmbunătăţirea formării continue a cadrelor didactice

preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii (fizică, chimie, biologie) prin
conceperea şi implementarea de instrumente didactice inovative la nivelul celor 8 regiuni de
dezvoltare. Modulele de formare au fost: Abordări moderne în didactica matematicii şi ştiinţelor
naturii si E-educaţie în cadrul ariei curriculare matematică şi ştiinţe ale naturii.


În perioada Septembrie-Decembrie 2015, s-au derulat cursurile din cadrul proiectului
ENGAGE-parte a EU Science in Society Agenda pentru promovarea RRI – ’’Responsible
Research and Innovation’’. Consortiul ENGAGE include 14 instituţii din 12 ţări cu
experienţă extinsă în IBSE,

RRI, instruirea profesorilor şi proiectare curriculară.

Prof.Cristiana Stoica, prof.Rozalia Cocor, prof.Mariana Burdea.
Obiectivele celor trei ani de proiect ( 2014-2016) sunt:


formarea profesorilor în abordarea unor aspecte şi aplicaţii ştiinţifice contemporane
relevante pentru elevi ( stiintă si tehnologie de ultimă oră ),



dezvoltarea convingerilor, cunoştinţelor şi practicilor la clasă pentru profesorii de stiinte
în domeniul RRI,



transferul aspectelor ştiinţifice din cadrul orelor în viata reală.

Pentru a maximiza rezultatele elevilor, ENGAGE construieşte o serie de:


pedagogii de cercetare informată,



investigaţie ghidată,



predarea unor abilităţi explicite .

Comunitatea online a profesorilor este construită în jurul:
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•

unor materiale de ,,Ştinţele-în-ştiri’’ şi curriculum deschis,

•

cursuri online deschise pentru învăţare just-in-time ,

•

sistem de parteneriate pentru proiecte ştiinţifice în şcoală.

ENGAGE se concentrează pe o metodologie bazată mai mult pe investigare, care oferă elevilor
posibilitatea de auto-exprimare si responsabilitatea de a ajunge la decizii informate. Valoarea
adăugată a proiectului se regăseste în cresterea calitătii actului didactic de predare/evaluare la stiinte
si în participarea colaborativă a elevilor la crearea si schimbarea curriculumului.
La finalul proiectului prof.Cristiana Stoica a devenit formator european Engage.


Program de formare continua ”METODE EFICIENTE DE INVATARE A FIZICII” cursul a
fost derulat in cadrul CCD Buzau de catre Centrul de evaluare si analize educationale
(CEAE) in parteneriat cu Facultatea de fizica din cadrul Universitatii Bucuresti.
(ianuarie2015 - aprilie 2016) - prof. Ionescu Silvia.

CATEDRA DE CHIMIE

10. Membrii catedrei de chimie:
- Prof. Dobru Iuliana
11.
- Prof. Palela Rădița
12.
- Prof. Tudor Cornelia – responsabil comisie metodică
13.
- Prof. Crăciun Cerasela
14.
- Prof. Smaranda Carmen

ACTIVITĂȚI PROPUSE
- Întocmirea planificărilor calendaristice şi a unităţilor de învăţare cu
respectarea programelor şcolare în vigoare, la termenele stabilite de conducerea colegiului
- Proiectarea unui plan de recapitulare în vederea aplicării testelor iniţiale
- Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale
- Proiectarea unui plan de recuperare-consolidare a cunoştinţelor, pentru
buna desfăşurare a activităţilor la orele de chimie şi înregistrarea progresului şcolar
- Pregătirea olimpiadei faza locală și județeană de chimie( din cauza suprapunerii
cu olimpiada jud. de lb. română, elevele din clasa a VIII-a au luat decizia de a participa la
olimpiada de lb. română)
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- Pregătirea elevilor de la clasele a XII-a pentru examenele de
bacalaureat și admitere la facultate
- Coordonarea întocmirii portofoliilor elevilor
- Realizarea unei campanii antidrog în colaborare cu catedra de biologie și
cu reprezentanți ai Centrului de Prevenire și Consiliere Antidrog Buzău
ACTIVITĂȚI REALIZATE
În semestrul I al anului școlar 2015-2016 profesorii catedrei de chimie s-au implicat
în organizarea activităţii prilejuite de Conferinţa județeană -„Marile Mistere ale
Ştiinţei”.
Editorii revistei ŞTIINȚĂ&TEHNICĂ au poposit vineri, 9.10.2015, în amfiteatrul colegiului
nostru, la invitația doamnei profesoare Palela Rădița ,pentru a oferi răspunsuri la arzătoare
întrebări ale ştiinţei:
LUMEA ÎN ANUL 2035- MARILE TENDINŢE GLOBALE
20 DE PAŞI SPRE OMUL 2.0
REVOLUȚIA DUPĂ DARWIN.- PLEDOARIE PENTRU SPECIA
UMANĂ
SECRETELE VÂNĂTORULUI DE ECLIPSE

SPEAKERI:
ALEXANDRU MIRONOV, MARC ULIERIU, ADRIAN NICOLAE, CĂTĂLIN BELDEA
Elevii participanți au fost impresionați de temele abordate și de calitatea prezentărilor.
Astfel de activități pot avea un impact pozitiv în construirea traseului profesional al multor
elevi.
,, Am fost primiţi precum nişte superstaruri de către liceenii buzoieni de la Colegiul
Naţional ,, Mihai Eminescu"- scrie Marc Ulieriu în revista Ştiinţă & Tehnică din luna
octombrie 2015.
Participarea la orele de științe de la clasele a XII-a - a reprezentanților Centrului de
Prevenire și Consiliere Antidrog Buzău, în scopul derulării activităților de prevenire
a consumului de droguri și substanțe halucinogene – prof. Palela Rădița
Pe 23 octombrie (10.23) clasele a VIII-a A și B au marcat, prin activități
distractive, «Ziua Molului lui Avogadro» –cântece, glume chimice, bezele cu
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simboluri chimice
« Halloween is Perfect for Chemistry» - clasele a IX-a– noiembrie 2015; elevii
s-au documentat despre sângele fals, fumigene, flăcări colorate,etc.
În săptămâna ,,Şcoala Altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun !” s -au
desfăşurat următoarele activităţi:

Prof. Tudor Cornelia:
-

Educație civică și antidrog - întâlnire cu reprezentanți ai Direcției Antidrog Buzău

-

,,Nu e magie, e chimie” – experimente distractive - cl. a IX I, XI I, XII J

-

Secretele succesului la examenele de bacalaureat și admitere în facultate –cl. a
XII-a J

-

Turul virtual al universităților: facultăți, specializări, examene de admitere,
campusuri universitare - cl. a XII-a J

-

Simulare examen de bacalaureat la chimie organică– XII J, XII I

-

În cadrul cercului metodic al profesorilor de chimie din municipiul Buzău, dna
prof. Tudor Cornelia a susținut activitatea ,, Chimia Altfel”. Au participat elevi de
la clasele: VIII-a A, IX G, IX I, X G, X J, XI G, XI I, XII J.

Activitatea a fost concepută pentru orele din Săptămâna Altfel sau pentru un Club de Știință.
Temele abordate au fost:
-

exercițiu mnemotehnic pentru grupe de atomi
(radicali acizi) chimie organică distractivă și
creativă

-

Lavoisier -părintele chimiei moderne

-

Experimentul Ira Remsen- reconstituire după biografie

-

The Copper Cycle Experiment – A Series of Reactions : experiment filmat + fișă de
lucru

- Art et science - Gravure à l’eau forte (HNO₃)
- NITROGLICERINA : exploziv și medicament- articol și fișă de probleme
- RiChannel - Explosive Science - secvență cu arderea și detonarea
nitroglicerinei , CHIMIŞTII NATURII – GÂNDACUL BOMBARDIER ŞI
REACŢIILE REDOX
- Cum funcționează PIC- ul? cerneala termosensibilă , balonul albastru –
experimente
Teme propuse pentru activitățile viitoare:
- Nitroceluloza –spectacol pirotehnic
117

- Nylon - NY(New York) LON(London); "Now You've Lost, Old Nippon“; experiment
filmat – obținerea nylonului
- cafeaua care se încălzește singură(Les cafés autochauffants)
- cum funcționează airbag-ul ?
Experimentul a urmărit ca un fir roșu toată activitatea – experimentul filmat (observația
experimentală – cantități folosite, proprietățile fizice ale substanțelor folosite) , demonstrațiile
experimentale ale elevilor de la clasa a VIII-a A care au prezentat modul cum funcționează PIC-ul
; au aflat și că există și cerneală termosensibilă pe care nu ai voie să o folosești la examene.
Activitatea a fost apreciată de doamna inspector de fizică- chimie Virginia MândruțăTănăsescu, de doamna director Camelia Voicu și de doamnele profesoare prezente la
activitate.
Participarea la simulările examenului de bacalaureat 2016, organizate la nivelul școlii în
calitate de evaluatori – prof. Dobru Iuliana, prof. Palela Rădița, prof. Tudor Cornelia.
Participarea la şedinţele Consiliului Consultativ al profesorilor de chimie, în calitate
de membri, la dezbaterea planurilor cadru pentru gimnaziu și la ședința pentru
evaluatori
pentru titularizare și definitivat -prof. Palela Rădița și prof. Tudor Cornelia
Profesori evaluatori:
la olimpiada judeţeană de chimie - prof. Tudor Cornelia, prof. Palela Rădița
la concursul județean ,,Raluca Ripan”- prof. Tudor Cornelia
la concursul Impuls Perpetuum- prof. Palela Rădița

3. ASPECTE POZITIVE
La examenul de bacalaureat, la proba de chimie organică s-au obținute rezultate bune
și foarte bune:
2 note 10.00- eleva Chioveanu Nicoleta (XII J-matematică-informatică) – prof.
Tudor
Cornelia și elevul Enache Tudor-Ionuț (XII F - științele-naturii)- prof. Dobru Iuliana
Promovare 100%
Mediile notele pe clase:
XII J- matematică-informatică (3 elevi) – 9.60 (prof. Tudor
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Cornelia) XII I –matematică-informatică (1 elev) -8.95 (prof.
Tudor Cornelia); XII F- științele-naturii ( 18 elevi)- 8.27 (prof.
Dobru Iuliana)
XII G -științele-naturii (2 elevi) -7.975 (prof. Palela Rădița).
Dotarea laboratorului de chimie prin achiziționarea dintr-o sponsorizare de 4000 lei a
următoarelor mijloace: 2 table magnetice, un flipchart , un tabel periodic și un sistem
de prindere a tabelului periodic – prof. Palela Rădița
Participarea dnei prof. Palela Rădița cu eleviii claselor a IX-a cu lucrări la secțiuneaelevi la simpozionul internațional ,,Apa un miracol,, ediția a VIIa, unde au obținut
premiul I
Participarea dnei prof. Palela Rădița cu elevele Crucianu Teodora și Neagu Alexandra la
revista
școlii ,,Năzuințe,,cu articole
Coordonarea realizării portofoliilor elevilor – teme, teste, teze, fișe de lucru, fișe de
activități experimentale, poze ale experimentelor virtuale de pe portalul eScoala, articole
științifice.
Stimularea creativității elevilor prin implicarea lor în proiecte și activități experimentale
Caracterul

interdisciplinar

al

activităților

desfășurate

-

chimie,

fizică,

matematică,biologie, TIC, limbi străine
Încurajarea utilizării de către elevi a mijloacelor IT (telefoane, tablete, computere )
pentru activități de învățare :
-lecții online ( KhanAcademy, TED-Ed: lessons,
WinSchool) - animații și jocuri educaționale
-experimente filmate în laboratoarele universităților (The Periodic table of
videos
– The University of Nottingham; University of Leicester, RiChannel - The
Royal Institute of Chemistry UK)

4. ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT
o Stimularea participării elevilor la olimpiade, concursuri și sesiuni științifice
o Atragerea unui număr mai mare de elevi pentru participarea la proba de
chimie la bacalaureat
o Montarea unei nișe în laboratorul de chimie
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o Înnoirea reactivilor de laborator și a materialelor
didactice

o

Înlocuirea

chiuvetelor

corodate

din

laboratorul de chimie
5. ACVITĂȚI DE PERFECȚIONARE
Formator la cursul E_Autocalitate la CCD Buzău pentru un grup de 30
cursanți în perioada octombrie-decembrie –prof. Palela Rădița
Dna prof. Palela Rădița a participat la activitățile metodice de la Școala
Gimnazială Vadu-Pașii și Liceul Tehnologic Pătârlagele.
În cadrul simpozionului internațional ,,Apa un miracol,, ediția a VIIa, dna
prof. Palela Rădița a participat cu lucrarea ,, Apa ca factor de mediu-exemple
de bună practică,,.
Dna prof. Palela Rădița a îndeplinit următoarele funcții:
Membru în comisia națională a examenului de Evaluare Națională –Tulcea iunie 2016.

Rezultate Bacalaureat 2016
CHIMIE ORGANICĂ
Clasa a XII-a F științele-naturii prof. IULIANA DOBRU
Numele
Nr

și

prenumele

elevului

Nota

1

Andrei Aurica

8.65

2

Barac V. Nicoleta-Emanuela

8.75

3

Bonciu F. Elena-Miruna

7.85

4

Croitoru P. Petronela

7.45

5

Dincă Andrei-Valentin

7.00

6

Enache Tudor-Ionuț

10.00

7

Iorga Iulian-Valentin

9.40

crt
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8

Leca Andreea-Ionela

7.70

9

Micu George

6.10

10

Mihai Ana-Maria

7.25

11

Mirică Adina-Mădălina

9.05

12

Nițulescu Constantin-Cosmin

8.80

13

Petre Sorana-Elena

9.15

14

Popescu Ioana-Alexandra

5.65

15

Rusu Diana

9.35

16

Toma Diana-Florina

9.60

17

Tomica Ștefan

9.20

18

Zugravu Diana

7.95

promovare: 100%

media: 8.27

Clasa a XII-a G științele-naturii prof. RĂDIȚA PALELA
Nr.crt Numele și prenumele elevului

Nota

1

Moise Diana-Alexandra

7.75

2

Pavel Andreea-Penelopa

8.20

promovare .100%

Media: 7.975

Clasa a XII-a J matematică-informatică prof. CORNELIA TUDOR

Nr.crt

Numele și prenumele elevului

Nota

1

Chioveanu Nicoleta

10.00

2

Ichim Valentin

9.85

3

Mușat Teodor

8.95

promovare 100

Media: 9.60

Clasa a XII-a I matematică-informatică prof. CORNELIA TUDOR

Nr.crt

Numele și prenumele elevului

Nota
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1

Vasile Gino-Mădălin

8.95

promovare 100

media: 8.95

CATEDRA DE EDUCATIE FIZICA

Membrii comisiei metodice:
-

Prof. Staicu Camelia (responsabil comisie metodica)

-

Prof. Vasile Marian

-

Prof. Stanciu Tudorache

Motto: „Sportul dă zile vieţii şi viaţă zilelor”.
„Dacă doreşti să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolţi forţa pe care
inteligenţa i-o va cultiva, să-l faci sănătos şi robust pentru a-l face înţelept şi cu
judecată...lasă-l să lucreze, obişnuieşte-l să activeze. Să ai grijă să se mişte mult. Să fie un
om puternic trupeşte, în curând va deveni puternic şi intelectual”, spunea J.J. Rousseau.
VIZIUNEA COLEGIULUI NAŢIONAL ’’MIHAI EMINESCU’’ BUZĂU
’’Încercăm să configurăm viziunea unei şcoli care vrea să pregătească elevii pentru viitor,
încercând să facă din informaţie a patra resursă, să transforme informaţia în cunoaştere şi
să ofere elevilor ei cheia spre comunitatea globală a viitorului. In acest context, ne
propunem ca învăţarea să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi
tehnologii complexe.
În noul milenio Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” va fi recunoscut pe plan naţional si
internaţional pentru:
 Înaltă calitate, o puternică motivaţie, angajare şi atitudini profesionale din partea
corpului profesoral;
 climatul intelectual oferit ca suport elevilor, ajutându-l pe tânăr să decidă asupra
propriei cariere;
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 abilitatea de a crea medii de învăţare utilizand calculatorul, care va influenţa în
viitorul apropiat tóate formele de educaţie;
 cultivarea expresivităţiişi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a
promovării unei vieţi de calitate.’’

Anul scolar 2015-2016 Catedra de educatie fizica si sport

a desfasurat o bogata

activitate instructiv educativa si de performanta, avand in componenta urmatoarele cadre
didactice:
 profesor Vasile Marian, titular, gr.didactic I;
 profesor Tudorache Stanciu, titular, gr. didactic I;
 profesor Camelia Staicu, titular, gr. didactic I.
Activitatile de perfectionare profesionala s-au impletit cu cele de participare intr-o
mare gama de competitii, in diverse proiecte si nu in ultimul rand cu preocuparea
permanenta de a forma aptitudini specifice pentru practicarea miscarii organizate si
stimularea interesului elevilor pentru mentinerea unei bune stari de sanatate.
Catedra de educatie fizica a avut ca obiective principale:
o consolidarea starii de sanatate a elevilor;
o cresterea indicilor calitatilor motrice a priceperilor si deprinderilor motrice;
o indeplinirea normelor si baremurilor in procent cat mai mare;
o participarea la competitiile sportive organizate de Inspectoratul Scolar al
Judetului Buzau, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Buzau, Academia
Olimpica Romana, filiala Buzau.
o
ACTIVITĂŢI METODICE:
Cadrele didactic emanifestă interes pentru activitatile metodice organizate la nivel
de scoala, municipiu si judet, precum si pentru activitatile instructiv-educative si
extracurriculare.
a. La nivel de scoala:
- Întocmirea dosarului cu documentele manageriale;
b.Participarea la consfatuirea anuala a cadrelor didactice cu specializarea educatie fizica si
sport (septembrie 2015) si la consfatuirile metodice semestriale municipale.
ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:
Ţinând cont de istoricul şcolii, de condiţiile materiale existente in şcoală, precum şi
de clasele din încadrare, dar şi de nivelul de pregătire al elevilor, în conformitate cu
prevederile impuse de Programa şcolară s-a întocmit planul anual de eşalonare a unităţilor
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de învăţare, acesta reprezentând sursa planului calendaristic semestrial unde s-a realizat o
relaţie direct între obiectivele de referinţă şi conţinuturile tematice.
Planul calendaristic semestrial (plan semestrial de eşalonare a unităţilor de învăţare) a
fost extins pe cele două semestre, utilizând datele programate în planul anual privind
unităţile de învăţare propuse, mărimea ciclurilor tematice, poziţia acestora în plan, datele
probelor de control şi desigur numărul de lecţii pe săptămână, astfel obţinând o relaţie
directa între obiectivele de referinţă– unităţile de învăţare şi conţinuturile tematice.
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
În ceea ce priveşte pregătirea profesională, cadrele didactice de la catedra de educatie
fizicasi sport au participat la:
- Comisia metodică organizata la Colegiul National Mihai Eminescu Buzau;
- Curs de formare lectori in domeniul olimpismului, mai 2015, Academia Olimpica Romana,
filiala Buzau;
- Membru Academia Olimpica Romana, filiala Buzau.

Prioritati:
Pentru buna desfasurare a activitatii de educatie fizica si sport la nivelul colegiului nostru,
colectivul de catedra a stabilit urmatoarele:
1 .Elaborarea planificarilor anuale in conformitate cu noua programa.
2. Aplicarea Sistemului National Scolar de Evaluare.
3. Stabilirea calendarului propriu pe ramuri de sport: atletism, fotbal,
volei, baschet, tenis, sah.

Participari si rezultate la competitii sportive:
A) OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR, etapa judeteana:
a) locul I:
-

echipa de volei, fete;

-

echipa de baschet, baieti

b) locul II:
-

echipa de volei, baieti;

-

echipa de baschet, baieti;

-

eleva Iamandei Bianca.

c) Locul III:
-

Sah:
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handbal,

 ElevManea Georgian
d) Mentiune:
-

Tenis de masa:
 Elev Ion Georgian

B) CUPA CROSURILOR BUZOIENE
Etapele I, II, III:
Locul I:
 Eleva Iamandei Bianca
 Elev Juganaru Valentin
C) CUPA ELISABETA POLIHRONIADE, etapa judeteana:
 Locul III, echipa de sah
S-au organizat in acest an scolar urmatoarele actiuni cuprinse in calendarul catedrei:
 SAPTAMANA OLIMPICA la Mihai Eminescu:baschet, fotbal, concurs de
desene;
 CupaZiuaSportuluiScolar la voleisijocuri interactive;
 Cupa de Iarna, jocuri interactive.
In cadrul comisiei metodice a profesorilor de educatie fizica si sport la nivel
judetean, colectivul de profesori a participat la activitatile practico-metodice desfasurate la
Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul (sem. I) si Liceul Tehnologic Costin
Nenitescu (sem. II).

Prezentul raport a fost intocmit de echipa de profesori din cadrul catedrei de educatie
fizica si sport.
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CATEDRA DE RELIGIE SI ARTE

MEMBRII COMISIEI:
Religie: Pr. prof. dr. ENE ROMEO
Prof. TANASA CRISTINA
Prof. CRACIUNESCU MIRELA
Educatie plastica: Prof. SAVA ELISABETA
Educatie muzicala: Prof. dr. RADULESCU CIPRIAN (responsabil comisie metodica)

ACTIVITATI PROPUSE :

In sedinta Comisiei metodice de Religie si Arte, din data de 9.09.2015, au fost propuse
urmatoarele activitati pentru anul scolar 2015-2016:
-

Actiuni de voluntariat;

-

Participarea la conferinte, simpozioane si cursuri de perfectionare, parteneriate cu
autoritati, institutii locale si institutii de invatamant din jud. Buzau;

-

Organizarea unor spectacole la cu prilejul zilelor si sarbatorilor importante din cursul
anului scolar: 1 decembrie (ziua nationala), Craciun, 15 ianuarie-ziua CNME, 1-8 martie,
Paste, 1 iunie (ziua copilului), festivitatea de absolvire-cls. a XII-a;

-

Vizitarea muzeului Arhiepiscopiei si a celor doua Catedrale Arhiepiscopale;

-

Organizarea unor excursii tematice cu elevii;

-

Amenajarea unui spatiu destinat sustinerii orelor de religie si infiintarea unei biblioteci de
carte religioasa si nu numai, in acelasi spatiu.

ACTIVITATI REALIZATE:

Din activitatile propuse la inceputul anului scolar, pana la sfarsitul semestrului I au fost
realizate urmatorele:
-

2-6 nov 2015 – Saptamana legumelor si a fructelor - actiune de voluntariat in cadrul
SNAC. Elevii indrumati de diriginti si de pr. prof. dr. Ene Romeo au strans 240 kg de
legume si fructe care au fost donate Centrului de copii cu handicap sever Nr. 8 din cart.
Micro 14 din Buzau;
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-

15-18 dec 2015 – Doamna prof. Tanasa Cristina a coordonat colecta pentru "Asociatia
pentru copii născuti şi nenăscuti PRO-VITA" - din Valea Plopului, Jud. Prahova - in
cadrul proiectului "Copii pentru copii", iar in data de 18 dec doamna prof. a mers si a
distribuit darurile stranse pentru copiii de la Valea Plopului;

-

10 dec 2015 – conferinta cu tinerii la Casa de Cultura Viorica Cristoforeanu din RamnicuSarat, jud. Buzau, avandu-l ca invitat pe pr. conf. univ. Constantin Necula de la Facultatea
de Teologie Andrei Saguna din Sibiu – pr. prof. dr. Ene Romeo;

-

9 oct 2015 - Participare la organizarea activitatii prilejuite de Conferinta "Marile Mistere
ale Ştiintei", in cadrul intâlnirii cu personalităti ale lumii ştiintifice - editorii revistei
"Ştiintă & Tehnică", Alexandru Mironov, Marc Ulieriu, Adrian Nicolae, Cătălin Beldea –
prof. Tanasa Cristina;

-

13-15 nov 2015 - Participare la lucrarile Simpozionului National Didactica Ariei
Curriculare "Om şi Societate", Editia a III-a, desfăşurat la Buzău – prof. Tanasa Cristina;

-

21 ian 2016 - Am primit la clasa a VII-a vizita doamnei profesor Carmina Miron de la
Colegiul National "B.P.Haşdeu" impreuna cu cateva eleve ale acestui colegiu, in cadrul
acordului de parteneriat din cadrul proiectului judetean "De la Facebook la Safebook" –
prof. Tanasa Cristina;

-

27 nov 2015 – Sustinerea unui moment artistic in Amfiteatrul Colegiului cu prilejul Zilei
Nationale a Romaniei, in colaborare cu catedra de istorie – prof. dr. Radulescu Ciprian;

-

12 dec 2015 – Organizarea si desfasurarea Festivalului Scolilor, editia a II-a, in
Amfiteatrul CNME, la care au participat profesorii de Educatie muzicala din judet cu
grupuri vocale si solisti, care au interpretat cantece de iarna si colinde traditionale. In
cadrul acestei editii a fost lansat si Programul National CANTUS MUNDI, avand invitati
speciali pe Madalin Guruianu (director Cantus Mundi), Anna Ungureanu (director artistic
si dirijor al Corului National de Camera Madrigal-Marin Constantin, coordonator proiect
Cantus Mundi) si Marilena Neacsu (artist liric al Corului Madrigal, coordonator si
maestru studii canto in proiectul Cantus Mundi) – prof. dr. Radulescu Ciprian;

-

13 dec 2015 – Participare cu trupa de teatru Eminovici la editia a IV-a a Festivalului de
teatru religios si laic Mugurii bizantului desfasurat la Sala mare a Consiliului Judetean
Buzau. Am obtinut marele premiu al Festivalului si mai multe premii pentru elevii-actori
– pr. prof. dr. Ene Romeo;

-

16 dec 2015 – In amfiteatrul Colegiului s-a desfasurat Serbarea de Craciun a elevilor
eminescieni – prof. dr. Radulescu Ciprian;

-

15 ian 2016 – Organizarea spectacolului cu prilejul zilelor Colegiului National Mihai
Eminescu. A fost pusa in scena piesa de teatru Dl Gioe, prof. coordonator Ene Romeo,
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urmata de cantece interpretate de elevii talentati precum si de grupul vocal Songs al
CNME, coordonator – prof. dr. Radulescu Ciprian;
-

28 ian 2016 – Profesorii de Religie au participat la organizarea si redactarea subiectelor,
precum si la evaluarea lucrarilor pentru faza locala a Olimpiadei de Religie Ortodoxă: pr.
Ene Romeo, prof. Tanasa Cristina si prof. Craciunescu Mirela;

-

Profesorii din cadrul Comisiei metodice de Religie si Arte au participat in cursul
semestrului I la Cercurile metodice stabilite de inspectorii de specialitate ai ISJ Buzau, cu
mentiunea ca profesorii de Educatie plastica s-au intalnit la Colegiul National Mihai
Eminescu, doamna Sava Elisabeta fiind prof. organizator, sustinand lectia demonstrativa
si referatul de specialitate;

-

In semestrul I din anul scolar 2015-2016 au fost panotate si expuse lucrari ale elevilor
sprijinind astfel talente remarcabile: in luna octombrie – expozitie cu tema „Toamna”, in
luna decembrie – expozitie de icoane pe sticla „Icoana, fereastra spre cer”, in luna ianuarie
– expozitie cu ocazia zilelor Colegiului M. Eminescu „Obiectul decorativ” – prof.
coordonator Sava Elisabeta si in luna martie expozitie „Culori de primavara”;
- Elevii claselor de liceu si gimnaziu, coordonati de doamna prof. Sava Elisabeta, au
participat la FESTIVALUI ARTISTIC AL ELEVILOR BUZOIENI unde au obtinut
urmatoarele premii:
1. Antofie Catalina – Arta plastica – locul II,
2. Sacuiu Roxana - Arta decorativa – locul II,
3. Bolchi Andreea - Arta plastica – locul I,
4. Serban Nicoleta - Arta decorativa – locul I,
5. Moraru Cristina – Arta plastica – Locul II,
6. Tanasa Ana Maria - Arta plastica – locul I.
- Elevii pregatiti de doamna prof. Tanasa Cristina au participat la Olimpiada de
Religie Ortodoxa unde au obtinut urmatoarele premii:
- Brăilescu Cătălina Andreea - XII B - locul I – etapa judeteană şi mentiune la
etapa natională,
- Bălan Lorena Ştefania - XI C - locul II - etapa judeteană,
- Chirilă Emanuela - XI A - locul III – etapa judeteană;
- Banu Diana- premiu special – etapa nationala.
-

Doamna prof. Tanasa Cristina a coordonat Proiectul de voluntariat pentru Asociatia

ProVita pentru copii nascuti si nenascuti "Copii pentru copii" in Saptamana Altfel si pe 1
iunie 2016;
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-

Doamna Tanasa Cristina a fost profesor insotitor la etapa natională a

Concursului

OVIDIANUM CERTAMEN PONTICUM – 2016;

-

14 mai 2016 – in amfiteatrul Colegiului National “Mihai Eminescu” a avut loc

Concursul Judetean de creatie literară şi interpretare muzică religioasa “Pe aripi de
înger”, editia I, Buzău, la care au participat aproximativ 200 de elevi; profesori
organizatori: Craciunescu Mirela si Radulescu Ciprian. Premii obtinute: Gheorghe
Cristina - XI C - Premiul I – prof. Tanasa Cristina; Chirilă Emanuela şi Drugea Andrea de
la clasa a X-a A - Diplomă de excelentă – prof. Tanasa Cristina; Oprea Marina de la clasa
a IX-a A – Premiul I (interpretare vocala) – prof. Radulescu Ciprian;
-

Concursul regional "Naşterea Domnului - Renaşterea Bucuriei", editia a V-a, Iaşi,
noiembrie 2015 - mai 2016, organizat de Scoala Liteni – Iaşi. La acest concurs au
participat elevi indrumati de doamna prof. Tanasa Cristina si au obtinut urmatoarele
premii: Dutu Mihai Sergiu - cls. a VII - a - Mentiune la sectiunea icoană şi Drutu Eric
cls. a VII-a - Diplomă de participare la sectiunea creatie plastică.
-

Profesorii de Religie au participat la Proiectul judetean – Educatia

religioasa – pasi

spre excelenta precum si la Proiectul “Supravietuire in sec. XXI”.
-

10 iunie 2016: pr. prof. dr. Ene Romeo a fost co-organizator al conferintei ”In memorian
EMINESCU”; invitati: dl. Prof univ. dr. Leon Zagrean, seful catedrei de Fiziologie din
cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti, dl.
VirgilTeodorescu, membru in comitetul de coordonare al Comisiei de Istoria Oraselor din
cadrul Academiei Romane;

-

27 iunie 2016: organizarea unei drumetii, in parteneriat ci ISJ Buzau si Asociatia
Proreligo Buzau, prof. coordonator Ene Romeo;

-

Iunie 2016: pr. prof. dr. Ene Romeo a fost membru in comisia de evaluare a candidatilor
pentru ocuparea unor posturi de profesori la disciplina Religie,fiind membru al Consiliului
consultativ al profesorilor de Religie din judetul Buzau;

-

In saptamana Scoala Altfel, in cadrul SNAC au fost desfasurate mai multe activitati intre
Colegiul National “Mihai Eminescu” si diferite institutii de invatamant partenere,
responsabil: pr. prof. dr. Ene Romeo.
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ASPECTE POZITIVE:

Elevii raspund afirmativ la actiunile de voluntariat si chiar vin cu propuneri in acest sens si
sunt foarte implicati in activitatile extrascolare, participand cu drag la spectacole, festivaluri si
concursuri de muzica, dans, pictura, arta decorativa s.a.

ACTIVITATI DE PERFECTIONARE:

-

POSDRU 157/1.3/S/134267 – P1 Predarea temelor interdisciplinare la Religie Ortodoxa –
ciclul gimnazial si liceal – prof. Craciunescu Mirela;

-

26 nov 2015 – Sustinerea inspectiei speciale pentru obtinerea gradului didactic II – prof.
Sava Elisabeta.
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