STAREA INVATAMANTULUI
SEM.I AN SCOLAR 2017-2018

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BUZAU
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Cuprins
1.Management scolar
2.Evaluarea si asigurarea calitatii in educatie
3.Frecventa scolara
4.Calitatea procesului instructiv-educativ
5.Activitatea educativa
6.Rezultate ale invatarii elevilor
7.Formare continua
8.Resurse financiare si materiale
9.Activitatea bibliotecii scolare.
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1.MANAGEMENT SCOLAR
A.Incadrare cu personal de conducere
-director numit in urma concursului cu decizia nr.2885/21.12.2016
-director adjunct numit in urma concursului cu decizia nr. 1209/21.08.2017
-directorii isi desfasoara activitatea in conformitate cu fisa postului in vigoare, a contractului
de management educational incheiat cu inspectorul general si a contractului de management
administrativ-financiar incheiat cu Primarul Mun. Buzau
B.Incadrare cu personal didactic
CADRE DIDACTICE DE PREDARE – 81
- TITULARI - 67 din care: DR. – 8

Din care

GR.I – 53
GR.II – 4
DEF. – 2
-

SUPLINITORI–5

GRADUL I-2
GRADULII-1
DEBUTANT-1
DEFINITIV-1

-

PENSIONARI - 2
CJRAE
-3

GRADUL I -3

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR – 8
PERSONAL NEDIDACTIC – 13
Normarea personalului a respectat dispozitiile legale, schema de incadrare a fost aprobata de
ISJ, repartizarea orelor s-a facut tinand cont de continuitatea la clasa. Clasele de inceput de
ciclu au fost repartizate cadrelor didactice respectandu-se principiul rotatiei. In scopul unei
incadrari care sa satisfaca nevoile reale ale scolii am elaborat criterii specifice de ocupare a
acestora in cursul diferitelor etape ale miscarii personalului didactic.
Au fost elaborate, semnate si inregistrate fisele postului pentru toate posturile existente in
organigrama.
C.Incadrare cu personal nedidactic
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A fost organizat concurs pentru ocuparea unui post de laborant chimie.
Proiectare-planificare
-au fost realizate Proiectul de Dezvoltare Institutionala, Planul managerial aprobate in
Consiliul Profesoral din data de 15.11.2017 si Planul managerial al Comisiei de Control
Managerial Intern aprobat in sedinta C.A.din 9.02.2018
-Activitatea scolii se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioara
-Consiliul de Administratie al scolii a fost constituit legal, membrii sai fiind alesi prin vot
secret din randul cadrelor didactice, elevilor, parintilor.Isi desfasoara activitatea cu
regularitate conform planificarii existente, cu implicarea membrilor sai, deciziile de la nivelul
scolii fiind luate in acest organism de conducere prin consultare si vot deschis sau
secret.Hotararile CA respecta legislatia scolara.
-Consiliul Profesoral isi desfasoara activitatea conform planificarii existente
D.Organizare
-Organizarea procesului –instructiv educativ (orarele claselor, repartizarea claselor pe Sali,
repartizarea dirigintilor, organizarea colectivului de cadre didactice pe comisii, stabilirea
formatiunilor de studiu la clasa aIXa elevii inscrisi in anul scolar 2017-2018 au fost repartizati
echilibrat in grupe sau clase, respectande-se prevederile legale privind numarul minim de
elevi la clasa.Pentru clasele la care in urma transferului a crescut numarul de elevi la clasa
exista aprobarea CA al ISJ Buzau
-a fost lansat Proiectul Serbarile Centenarului in cadrul caruia au fost organizate si desfasurate
activitati cultural-educative cum au fost conferinta prezentata de critical literar Alex
Stefanescu, concertele sustinute de Corul National de Camera Madrigal si de catre violonistul
Alexandru Tomescu
-au fost organizate si desfasurate activitatile in cadrul parteneriatului cu Liceul Teoretic Ion
Creanga din Soroca Republica Moldova
1.Lansarea proiectului
2.La sfat cu cei 30 de ani
-activitatea s-a desfasurat la Liceul Teoretic Ion Creanga Soroca Republica Moldova si au
participat cadre didactice, directorii celor 2 licee, reprezentanti ai comunitatii, elevi
-un grup de 8 cadre didactice de la Colegiul National Mihai Eminescu Buzau,au participat la
festivitatea de celebrare a 30 de ani de existenta a liceului din Soroca.Delegatia romana a
oferit gazdelor o placheta inscriptionata, o litografie cu portretul celor 2 scriitori romani, o
fotografie ce reprezinta semnarea contractului de parteneriat intre cele 2 licee.Activitatea a
prsupus socializarea cadrelor didactice din cele 2 licee, stabilirea premiselor pentru activitatea
urmatoare
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3.Metode interactive
-activitatea s-a desfasurat la Colegiul National Mihai Eminescu Buzau cu participarea a 25
cadre didactice din cele 2 licee si a constat intr-o activitate metodica ce a cuprins lectii
demonstrative desfasurate de cadrele didactice din CNME Buzau si o excursie in tinutul
Luanei-zona Cozieni-Bozioru-Colti
Lectiile demonstrative au fost sustinute de urmatoarele cadre didactice
-Prof.Banu Marius-Raportul dintre propozitiile categorice si inferente deductive
imediate.Aplicatii- clasa a XIIa C
-Prof.Valentina Ionescu, In tara patrulaterelor, clasa a VIIaB
-Prof.Laura Tanase, Progresii aritmetice, clasa a IXa E
-Prof.Mihaela Nicolae, Prof.Cornelia Tudor, Prof.Gabriel Nicolae Atelier transdisciplinar,
Memoria vegetala
-Prof.dr.Mihaela Pusca Balan, Nucleul, clasa a IXa C
•

Serbarea de Craciun, din 21 decembrie 2016, a fost organizată de catre Consiliul
Şcolar al Elevilor, impreuna cu departamentele de imagine si arta, dar mai ales cu
sprijinul profesorilor și a reunit in sala amfiteatru

•

Proiectul International Scoli Ambasador ale Parlamentului European

-incadrarea cu personal didactic pe clase a fost facuta din perioada vacantei de vara astfel
incat anul scolar a inceput in conditii bune
-organizarea activitatii departamentelor de secretariat, biblioteca, serviciul administrativ,
contabilitate, informatizare,cabinete medicale de medicina generala si stomatologic includ
spatii individuale, corespunzatoare cu program de lucru afisat pe usa

E.Decizia manageriala
-Decizia manageriala se adopta prin consultarea Consiliului de Administratie sau a Consiliului
Profesoral prin respectarea legislatiei in vigoare generale si specifice se urmareste modul de
realizare a acesteia
F.Control-evaluare
Evaluarea periodica a personalului scolii s-a realizat conform metodologiei, au fost respectati
pasii, autoevaluare, evaluare in comisia metodica, evaluare in Consiliul de
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Administratie,comunicarea rezultatelor si afisarea acestora. De asemenea a fost respectat
calendarul, anexa a metodologiei.Tot personalul scolii a primit calificativul Foarte Bine.
Documentele si rapoartele tematice, documentele manageriale, inclusiv cele privind
managementul resurselor umane au fost intocmite si inaintate la ISJ in termenul
stabilit.Arhivarea documentelor se realizeaza anual, conform procedurii, de catre serviciile
secretariat si contabilitate, iar din patru in patru ani se apeleaza la o firma cu expertiza in
domeniu pentru reorganizarea arhivei.
-pe sem.I al anului scolar 2017-2018 nu au fost realizate asistente la ore, desi exista o
procedura realizata de CEAC in acest sens
G. Negocierea conflictelor
-nu s-au inregistrat petitii/ reclamatii
H.Formarea si dezvoltarea echipelor
-colectivul de cadre didactice a fost organizat in comisii metodice care si-au desfasurat
activitatea in conditii normale
-cu ocazia activitatilor de proiect se constituie echipe de lucru (echipa de organizare a
Serbarilor Centenarului Colegiului National Mihai Eminescu Buzau, colectivul redactional al
revistei Nazuinte, echipa de proiect Romani de pretutindeni, echipa de proiect dincadrul
Proiectului Scoli Ambasador ale Parlamentului European)
I.Imaginea scolii/relatia cu mass-media
-se reflecta in toate activitatile realizate de scoala
-exista o comisie care se ocupa de promovarea imaginii scolii numita prin decizia nr.15.09./
2017
-exista o relatie buna cu mass-media reflectata in participarea posturilor de televiziune locala
si nationala si a presei scrise la activitatile de amploare desfasurate in cadrul Colegiului
National Mihai Eminescu Buzau si prezentarea generoasa a acestor activitati
-in presa scrisa au fost prezentate comunicate de presa de la Serbarile Centenarului, Proiectul
Romani de pretutindeni, proiectul Scoli ambasador ale Parlamentului European
-cu ocazia Centenarului liceului, au fost invitati-criticul literar Alex Stefanescu, Corul
National de Camera Madrigal si violonistul Alexandru Tomescu care au concertat pe scena
Amfiteatrului colegiului, activitati intens mediatizate
-a fost realizat filmul scolii
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-site-ul scolii prezinta imagini de la principalele activitati desfasurate, diferite anunturi, orarul
scolii
-a fost realizate steagul, sigla si logo-ul scolii
J.Situatia securitatii si sanatatii in munca
În perioda semestrului 2017-2018 situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă în
cadrul Colegiului M Eminescu s-a prezentat astfel:
În primul rând, în această perioadă nu s-au înregistrat accidente de muncă şi/sau
îmbolnăviri profesionale în cadrul unităţii.
S-a asigurat instruirea personalului în domeniul SSM in toate cele trei faze (la angajare
– instruirea introductiv generala si instruirea la locul de munca si ulterior, la intervale
regulate, instruirea periodica) de catre persoane competente şi auditarea periodică a
locurilor de muncă.
Conducerea unităţii a monitorizat permanent gradul de siguranţă a angajaţilor şi a
dispus măsuri de remediere atunci când au fost descoperite nereguli. Se are in vedere
ridicarea nivelului de siguranţă a personalului în cadrul unitatii.
De asemenea, prin decizie, s-a dispus înfiinţarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în
Muncă la nivelul unităţii, in vederea participarii si consultarii lucratorilor la problemele
legate de securitatea si sanatatea in munca, prin reprezentantii alesi de catre
lucratori.(decizia nr 72/15,09,2017)
Monitorizarea si supravegherea stării de sănătate a angajaţilor se realizează prin
efectuarea controlului medical la angajare si periodic al lucratorilor din cadrul unitatii
de catre medicul specialist de medicina muncii care prezinta anual conducerii unităţii un
raport asupra stării de sănătate a personalului.(contract CENTRO MEDICA3863/1,09,2017
Prin această cale doresc să subliniez că investiţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă vor continua în unitatea noastră. Aceste investiţii vor viza în primul rând
îmbunătăţirea mediului de lucru.
Actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in semestrul 1 .2017-2018
1. Urmărirea desfăşurării activităţii CSSM conform CCM si a legislatiei SSM in vigoare.
2.
Implicarea si consultarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a
membrilor CSSM.
3.
Discutarea în CSSM a planului anual de măsuri pentru asigurarea securitatii si
sanatatii la locurile de munca.
4.
Stabilirea de măsuri necesare în vederea eliminării şi/sau diminuării riscurilor,
evaluarea riscurilor pentru toate locurile de munca / posturile de lucru.
5.
Asigurarea materialelor de instruire si instruirea lucratorilor in domeniul SSM
6.
Supravegherea starii de sanatate a lucratorilor prin medic de medicina muncii.
Examen medical la angajare si periodic.
7.
Întocmirea graficului de revizii şi reparaţii a echipamentelor tehnice, cu registrul
unic de evidenţă.
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8.
Organizarea activitatii de prevenire si protectie prin colaborarea cu dom
Codreanu Stefan (contract nr.6,05,2017
9.
Reactualizarea verificarilor la prizele de pamant si prezentarea buletinelor de
masuratori.
10.S-a efectuat planul de prevenire si protectie in domeniul securitatii in munca si
studiul tehnic de evaluare a riscurilor profesionale.
Toate actiunile intreprinse privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in
munca a lucratorilor si toate masurile de prevenire si protectie au drept scop prevenirea
riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea
factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata
potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor. Ele au caracter permanent
si vor fi monitorizate si in anul 2018.
K.Activitatea PSI
Semestrul I anul scolar 2017-2018
I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii
În cursul semestrului I al anului scolar 2017 -2018 comisia de prevenire si stingerea
incendiilor din cadrul scolii si-a desfăsurat activitatea conform graficului întocmit si au
urmărit atingerea obiectivelor propuse. Din fericire nu au avut loc incidente in cadrul
unităţii.A existat o strânsă colaborare între cadrele didactice, managerul unitaţii
siresponsabilul comisiei PSI. Diriginţii au prelucrat elevii la orele de dirigenţie, având diverse
tematici cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi a cutremurelor.
II. Lista activităţilor desfăsurate în sem I al anului scolar 2017-2018
1.Întocmirea planului de muncă pentru semestrul I al anului scolar 2017-2018
2.Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei
3.Verificarea efectuării instructajului referitor la prevenirea si stingerea incendiilor pentru
personalul scolii
4. Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea scolii
5.Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiior sanitare, iluminat, încălzire
6.Verificarea însuşirii normelor PSI de catre cadrele didactice, personal de
îngrijire,elevi
7. Prezentarea de material informative referitoare la anumite situatii de urgenta
8.Organizarea unei alarmari –simularea unui incend iu
9.Organizarea unei alarmari –simularea unui cutremur.
10S-au intocmit actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilorsi
colaborarea cu dom Codreanu Stefan
11.S-au instalat detectori de fum
12 S-a facut analiza de risc la securitatea fizica
13 S-a executat sistem automat de alarmare in caz de incendiu cutremur dezastre
III. Analiza activităţii comisiei
- organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;- informarea angajaţilor cu
privire la prevederile legislative PSI;- informarea elevilor cu privire la prevederile legislative
PSI;- completarea de către responsabilul PSI a carnetelor PSI;- asigurarea condiţiilor necesare
desfăşurării activităţii didactice în condiţii normale;- desfăşurarea de activităţi de prevenţie
PSI;
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L.Paza si siguranta in scoala
1. Asigurarea pazei şi securităţii unitaţii şcolare se face cu firmă de pază ,paza proprie
camera de supraveghere,s-au montat 10 camere de supravegere avind in total 24 camere,
interior si exterior
2.In semestrul 1 s-a facut contract cu ferma de paza (contract 16020/25,09,2017)
3. Avem o strânsa legatură si comunicare cu poliţia de proximitate . Poliţiştii implicaţi
desfăşura activităţi educative - preventive în unitate.
2.S-au organizat întâlniri cu elevii în scopul: identificării problemelor cu care se confruntă
aceştia şi găsirii mijloacelor adecvate de soluţionare .
4.Prezentarea unor teme cu caracter educativ - preventiv referitoare la siguranţa personală şi
la consecinţele săvârşirii de infracţiuni,violenta si antidrog
5.S-a facut instruirea personalului care efectuează paza cu privire la accesul controlat în
unitatea de învățământ a elevilor și a părinților, cu privire la protecția persoanelor și bunurilor.
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2. EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII IN EDUCATIE
Obiectivele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în sem I al anului şcolar
2017-2018 au fost următoarele:
OBIECTIV FUNDAMENTAL
•

Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură
organizată şi o documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia
preventivă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii.

OBIECTIVE GENERALE:
•

Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la nivel
naţional,european şi mondial;

•

Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi
profesionale a elevilor;

•

Realizarea unui proces educativ de calitate;

•

Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul
personalului didactic cât şi al elevilor.

OBIECTIVE SPECIFICE
•

Îmbunătăţirea continuă a procesului instructiv – educativ;

•

Buna relaţionare a actorilor procesului educativ;

•

Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului
standardelor educaţionale atinse de elevi;

•

Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;

•

Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii;

•

Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaluării pe baza criteriilor de calitate pe
discipline, catedre, nivele;

•

Asigurarea feed-back-ul din partea elevilor, părinţilor şi personalului şcolii;

•

Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes
(elevi, părinţi, cadre didactice, comunitate locală);

•

Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii
şcolare;

•

Propunerea măsurilor de optimizare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară.
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Activităţi desfăşurate de CEAC:
1.Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru:
• au fost stabilite responsabilităţile concrete ale membrilor CEAC
2. Întocmirea Raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2016-2017
În vederea elaborării acestui raport :
•

au fost colectate dovezile necesare întocmirii raportului;

•

au fost completate datele din RAEI părțile I și III cu privire la:
- Datele de identificare ale școlii, bugetul de venituri și cheltuieli, numărul
efectivelor de elevi, caracteristici ale mediului familial, baza materială a școlii,
resursele umane și procesul didactic, situația școlară, rezultatele examenelor
naționale;
- A fost realizată autoevaluarea conform standardelor de acreditare şi de evaluare
periodică (H.G. nr. 21/18.01.2008) şi standardelor de referinţă – (H.G. Nr.
1534/2008) și acordate calificative.

•

Au fost completate partile II si IV ale RAEI, care se referă la Planul de îmbunătăţire
a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar următor

•

Au fost încărcate pe platforma https://calitate.aracip.eu toate datele cerute, iar RAEI a
fost finalizat la timp ;

•

În luna octombrie a fost inițializat RAEI pentru anul școlar 2017-2018.

•

Sunt monitorizate si completate periodic activitatile inscrise pe platforma ARACIP.

3. Documentele proiective ale comisiei au fost revizuite şi actualizate in conformitate cu
metodologiile în vigoare şi anume:
•

au fost stabilite obiectivele CEAC pentru anul şcolar 2017-2018;

•

a fost elaborat Planul Operaţional pentru anul şcolar 2017-2018;

4. Au fost revizuite toate procedurile operationale sau de lucru ( 56 de proceduri) ;
5. A fost realizat un Plan de actiune comun CEAC- SCMI.

3.FRECVENTA SCOLARA
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SITUATIE
STATISTICĂ
SEM.I
2017/2018

CLAS
A

NR.ELE
VI

NR.ELE
VI

NR.ELE
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NR.ELE
VI

MED
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VENITI

PLECA
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I

IX

254

1

1

254

248

0

127

X

306

0

0

306

283

0

149

XI

294

0

1

293

284

0

137

XII
TOTA
L
LICE
U

288

0

0

288

269

1
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1

2
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1
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9
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1
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4
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7
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3
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5
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0
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T.

5

1

0
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21

2

5
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7

2

6

1281

18

1

8

1678

53

4

19
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95%

SITUATIA
STATISTI
CĂ
GIMNAZI
U
2017/2018

CLAS
A

NR.ELE
VI
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SI

NR.ELE
VI

VENITI

NR.ELE
VI
PLECA
TI

NR.ELE
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RAMAS
I
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II

NR.ELEVI
PROMOV
ATI
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9
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9,9
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0

ABS
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V-A

29

0

0

29

29

2

27

0

0

0

0

V-B

26

0

0

29

26

1

25

0

0

0

0

VI

30

0

0

30

30

0

30

0

0

0

0

VII-A

22

0

0

22

22

6

16

0

0

0

0

VII-B
TOTA
L

21

0

0

21

21

4

0

0

0

0

128

0

0

128

128

13

17
11
5

0

0

0

0

PROCENT DE PROMOVABILITATE GIMNAZIU- 100 %

4. CALITATEA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
Limba si literatura romana
Activitatea profesorilor de limba și literatura română s-a concretizat în derularea procesului
instructiv-educativ, în orele ținute la clase, în realizarea și predarea documentelor școlare, a
planificărilor calendaristice, în pregătirea elevilor de clasa a XII-a pentru Competențe,
Simularea Examenului de Bacalaureat, în pregătirea elevilor pentru Olimpiadele școlare,
pentru Sesiunea Județeană "V. Voiculescu" , în pregătirea Olimpiadei- etapa municipală dar și
a Zilelor Colegiului, vizând, în special, conferința domnului Alex Ștefănescu.
prof. dr. Mihaela Nicolae
Activități de specialitate:
Simpozionul Judeţean „Vasile Voiculescu”, noiembrie 2017
Premiul III: Danciu Alexia, Pascu Bianca Mihaela, Petroşel Ioana, clasa a IX-a C
Activități realizate cu prilejul Centenarului:
-iniţierea proiectului dedicat Centenarului C.N.”Mihai Eminescu”;
-parteneriat cu masteranzi U.N.T.C. Bucureşti pentru organizarea Zilei Colegiului, 15 ianuarie
2018;
-15 ianuarie 2018 - ateliere de lectură şi dezbatere, în cadrul Simpozionului Judeţean „A citi.
A reciti”;
-participare la conferinţa susţinută de Alex Ştefănescu, critic literar;
-în echipa de organizare a concertului Corului Naţional Madrigal;
-Săptămâna Altfel, activităţi diverse, ca diriginte al clasei a V-a A;
Activităţi transdisciplinare:
- MEMORIA VEGETALĂ, lecţie deschisă transdisciplinară istorie-chimie-literatură; în
cadrul Proiectului Internațional „Românii de pretutindeni”, realizat între Colegiul Național
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„Mihai Eminescu” Buzău, România, și Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Raionul Soroca,
Republica Moldova.
- ELEFANŢII JOACĂ BILIARD, lecţie deschisă transdisciplinară istorie-chimie-literatură;
15 ianuarie 2018;
Activităţi de promovare a lecturii:
- Lecturiada elevilor, Concurs Naţional de Scriere Creativă, 1 septembrie 2017, Cluj;
- articol Dilema veche, Scoala pe Internet, 12-18 octombrie; participare la ddosarul Dilemei
vechi, cu elevii de gimnaziu şi de liceu (Manualul, pe înţelesul cititorilor);
http://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/manualul-pe-intelesul-cititorilor
- COPILĂRIA E ÎNCĂ AICI...”, întâlnire cu echipa de la revista națională de scriere creativă,
”Ordinul Povestitorilor”, publicată de Editura Arthur și coordonată de scriitoarea și jurnalista
Adina Popescu, 27.11.2017;
- Ordinul Povestitorilor nr.6, toamnă-iarnă 2017; elevii de gimnaziu (Detectiv pentru o zi);
- articole didactice în revistele „Consilierul de lectură” şi „Perspective”;
- participare la prima fază Concursului Humanitas în licee, având ca temă Lumea de altădată
din paginile unui jurnal. Ca suport bibliografic, se menționează cărțile: Istoria vieții mele.
Autobiografie din 1845, de Teodor Vârnav și Jurnalul unei fete greu de mulțumit, de Jeni
Acterian. 25.11.2017
- ZICI, Ziua Internaţională a Cititului Împreună, 1 februarie 2018; activitate de promovare a
lecturii;
Alte activităţi:
-realizarea de subiecte pentru O.L.L.R.
-participare la evaluarea Proiectului Internaţional „EAThink”, 8 decembrie 2017, în
colaborare cu Agenda 21;
-participare la cursul Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare-evaluare, 6 ore;
30.10.2017; CCD Buzău; proiectul Internaţional Români de pretutindeni;
-curs postuniversitar, organizat de UNATC Bucureşti, Teatru în educaţie; noiembrie-februarie
2018;
-participare la seminarul european de formare Cultura democratcă în şcoală. Cu ce mijloace
şi pentru ce? (16 ore), organizat de I.S.J.Buzău, Centrul Cultural Francofon Buzău, CCD
Buzău, 12-13 ianuarie 2018;
-coordonare Caravana UniversiDay, 13.11.2017, orientare şcolară;
-promovarea colegiului în emisiunea de la CampusTV, 4 ianuarie 2018, împreună cu doamna
director Camelia Voicu;
-pregătire suplimentară neremunerată: olimpiadă, concursuri, bacalaureat;
Organizare de serbări şi zile festive:
-1 Decembrie Ziua Naţională; serbare;
-Serbarea de Crăciun;
-Balul Boboceilor;
Prof. Dan Pătraşcu
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Elaborarea documentelor de proiectare şcolară în conformitate cu programa de limba şi
literatura română pentru învăţământul liceal;
Organizarea Seminarului de formare cu tema „Utilizarea metodelor interactive de predare
– învățare - evaluare”, cu durata de 6 ore, în colaborare cu CCD Buzău, 02.11.2017;
Membru în grupul de lucru de întocmire a documentației pentru menținerea de către unitatea
școlară a titlului de Colegiu Național, 04-08.12.2017;
Participare la etapa pe școală a Olimpiadei de limba şi literatura română, ianuarie 2018, în
calitate de evaluator;
Participare la etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română, 30 ianuarie 2018, în
calitate de evaluator;
Pregătirea elevilor calificați pentru etapa judeţeană a Olimpiadei de limba şi literatura română
-2018;
Activitate în calitate de metodist ISJ Buzău în cadrul Compartimentului Perfecționare
(centralizarea situației privind perfecționarea la nivel județean);
Participare cu lucrare la Conferința Internațională LITERATURE, DISCOURSE AND
MULTICULTURAL DIALOGUE , 5-th EDITION, 9-10 December 2017, Tîrgu Mureș;
Publicarea articolului SOME CONSIDERATIONS ABOUT G. CĂLINESCU’S POETRY în
volumul conferinței: LITERATURE, DISCOURSES AND THE POWER OF
MULTICULTURAL DIALOGUE, Iulian Boldea (Editor), Arhipelag XXI Press, Tîrgu
Mureș, 2017, ISBN: 978-606-8624-12-9.
Școala Altfel - 2018
La clasele a XII-a I; a XII-a J, activități cu tema Bacalaureatul…altfel (referitoare la
specificul probei Bacalaureatului la limba maternă în Europa, comparativ cu Bacalaureatul
românesc);
La clasele a IX-a A, D, C activități cu tema Limba română în mass-media de astăzi și
organizarea unui atelier de creație.
Activitatea educativă
Participare cu elevi la activitățile desfășurate în cadrul Zilelor Colegiului „Mihai Eminescu”,
Inaugurarea Serbărilor Centenarului, 15 ianuarie 2018.
prof. Dan Gabriel Onțeluș
Pentru sem. I, menționez:
-

două eleve (clasa a XII-a B) calificate la etapa județeană a Olimpiadei de Română;
trei texte publicate în revista ieșeană ,,Scriptor”;
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-

activități desfășurate în săptămâna ,,Școala altfel”, consemnate în procese-verbale de
către colegele Liliana Mihalcea, Mihaela Nicolae, Mirabela Fetic.

prof. Violeta Bobocea
Zilele"Mihai Eminescu"
Participare olimpiada faza locală și județeana-trei elevi
Concurs de recitări- premiu special-Nistor Catalina
Elena Dogaru
Funcționez cu incadrarea IX F = 4 ore, IX I = 4 ore , X A = 4 ore , X F = 3 ore , XII G = 3 + 1 ore (și XII E
=3 ore , cls. preluată din incadrarea dnei. G. Turtureanu).Total = 21 ore + condiliere XII G
I. Proiectare didactică, parcurgerea conținuturilor,evaluare scrisă,notare ritmică, conform
planificărilor și programelor –cadru.La cls. a XII-a , am semnalat de la lucrarea scrisă semestrială
modificările survenite în calendarul BAC”2018, proba A și E –a. Simulare cf. Model pus pe sait , atît
pentru probele orale, cît și pentru scris.Dificultăți la cls. XII E , rupere de ritm, absenteism….
II. În comisia metodică, am colaborat mai bine pentru bibliografii selective și detaliale, pe unități de
învățare,susținerea activităților propuse pentru CENTENARUL CNME , unde am participat direct cu
elevii cls. X A ,IX F și IX I , în săpt. ”Școala Altfel” …Eminescu ne unește mereu…În luna nov.2017 am
pregătit /selectat aprox 150 de cărți din donațiile BJ. & alții , pentru colegii de la Liceul Teoretic ”Ion
CREANGĂ” Soroca, (activitate repetată în 27 fevr.2018 cu cls. X F , sub genericul ”Vă las dorul meu
durut / De la Nistru pîn”la Prut ”).Am stimulat grupe de elevi pentru a fi mai activi în mediul online,
pentru activitățile specifice, de ex. ”Ziua cititului împreună” sau ”Ziua mondială a poeziei”).
III. In aria curriculară , management performant și dezvoltarea instituțională, am continuat
activitatea de coordonare a redacției rev. NĂZUINȚE . Am participat la etapa județeană a Concursului
de jurnalism școlar ”Pamfil Șeicaru” , organizat de BJ. ”V.Voiculescu” și ISJ. Cu echipajul nou , cls. X A
+ IXF + XF , am ocupat locul I , elevii au primit diplome, cărți și bani.S-au remarcat Rusu Narcisa , XA și
Coman Izabela ,XF.
IV. Parteneriate, comunitatea locală….Am continuat la BJ. ”Vasile Voiculescu” activitățile lunare
….”Salonul Invențiilor Trăsnite” ,37 elevi, oct.2017….Lansare de carte ”Amintirile ca un copil”,fosti
elevi/eleve ale liceului,in prezența dir. Editurii Coresi , dl. Vasile Poenaru, nov.2017 . În dec.2017 și
ian 2018 am promovat, structurat,cules, formatat, tehnoredactat (și parțial difuzat în mediu online)
materiale (texte +imagini)pentru nr. următor al revistei NAZUINȚE, care trebuie să apară pînă la data
de 20.04.2018, ca nr. festiv /aniversar. In acest nobil scop,propun lărgirea colectivului de redacție
/profesori, asocierea cu texte de calitate de la activitățile semnificative din școală și pregătirea unei
expoziții-document ” 100 de cărți…pentru 100 de ani ”(urmează proiect detaliat).
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MATEMATICA
Activitatea comisiei metodice „Matematică” s-a desfășurat în conformitate cu
obiectivele stabilite și cu planul managerial al catedrei, prevăzut pentru anul școlar în curs.
Catedra de matematică a urmărit formarea și dezvoltarea la elevi a unei gândiri
reflexive, independente, abstractă și flexibilă, a unor abilități de rezolvare a problemelor pe
baza relaționării cunoștințelor din diferite domenii, precum și înzestrarea lor cu un set de
competențe, valori și atitudini, menite să le asigure o integrare profesională optimă.
Activități propuse și realizate
În sem. I al anului școlar 2017-2018, profesorii catedrei de matematică au desfășurat
activități canalizate în următoarele direcții:

•

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 suport letric.

•

elaborarea planificărilor pentru opționalele de matematică și realizarea suportului
de curs aferent unui opțional de tip extindere la clasa a XII-a H - prof. Petrișan
Luminița.

•

conceperea și administrarea testelor inițiale pentru toate clasele cu profil real și de
gimnaziu, în vederea stabilirii nivelului de pregătire a elevilor și pentru a putea decide
eventualele măsuri de ameliorare.

•

alegerea unor strategii didactice optime în vederea atingerii obiectivelor generale și
specifice.

•

parcurgerea ritmică și integrală în cursul sem. I 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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•

Profesorii catedrei folosesc în mod uzual platforma de management educațional,
Adservio.

•

D-na prof. Petrișan Luminița a susținut mai multe lecții în cadrul Centrului de
excelență județean – secțiunea liceu (C.N. „B.P. Hasdeu”).

•

selectarea elevilor capabili de performanță și întocmirea bazei de date aferente; Dna prof. Tănase Laura a pregătit elevi ai clasei a IX-a E în cadrul Centrului de
excelență ”Eminescienii” - secțiunea Matematică.

•

pregătirea elevilor din clasele a XI-a și a XII-a cu profil real în vederea susținerii
cu succes a Simulărilor, a Examenului de Bacalaureat și a examenelor de admitere în
învățământul superior;

•

depistarea elevilor care întâmpină dificultăți în înțelegerea și asimilarea
noțiunilor de matematica, monitorizarea lor și asigurarea de sprijin acestora.

•

D-na prof. Delcea Carmen și d-na prof. Petrișan Luminița au coordonat simularea
concursului de matematică "Mathématiques sans frontières", în luna dec. 2017.
Au participat în echipa locală: prof. Delcea Carmen Viorica, prof. Petrișan Luminița,
prof. Ionescu Valentina, prof. Tănase Laura precum și colegi care predau Limba
Franceză: prof. Holdon Olivia, prof. Iorga Mihaela, prof. Șerbănescu Margareta și
prof. Dobre Florentina;

•

În luna ianuarie 2018, catedra de matematică a selectat loturile de elevi (gimnaziu și
liceu) participanți la etapa pe municipiu a Olimpiadei Naționale de Matematică.

•

În luna ianuarie 2018, catedra de matematică a organizat Concursul Județean de
Matematică ”Strădanie și iscusință”. Toți profesorii catedrei au propus subiecte. La
evaluarea lucrărilor au participat profesorii Petrișan Luminița, Delcea Carmen, Tănase
Laura, Ionescu Valentina și Stîlpeanu Nicolae.

•

Dl. prof. Ghiță Gheorghe, d-na prof. Petrișan Luminița și d-na prof. Delcea Carmen au
elaborat subiecte pentru etapa pe municipiu a Olimpiadei Naționale de
Matematică.

•

Dl. prof. Ghiță Gheorghe a publicat probleme propuse în Revista de matematică
“Sclipirea Minții” editată de Liceul ”C. Nenițescu”.

•

D-na prof. Tănase Laura și d-na prof. Ionescu Valentina au susținut lecții
demonstrative în cadrul proiectului internațional “Români de pretutindeni”.

•

D-na prof. Tănase Laura a participat la concursul județean de matematică “Sclipirea
Mintii” ca profesor asistent, evaluator și propunător de subiecte.
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•

Toți profesorii de matematică sunt membri ai SSMR - filiala BUZĂU și au participat
la activitățile organizate de societate.

Activitatea de perfecționare
Doamnele profesoare Delcea Carmen, Petrișan Luminița și Tănase Laura au participat
la seminarul de formare cu tema “Utilizarea metodelor interactive de predare –
învățare - evaluare” susținut de CCD în cadrul proiectului internațional “Români de
pretutindeni”.
Aspecte pozitive
•

Folosirea unor strategii didactice variate, acțiunile didactice fiind orientate spre
dezvoltarea gândirii logice, a creativității și a deprinderilor de lucru.

•

Efortul intelectual al elevilor este bine dozat și stimulat.

•

Calitatea actului educativ, rigoarea științifică a lecțiilor, obișnuirea elevilor cu
folosirea limbajului științific.

•

Procentul ridicat de promovabilitate
Matematică.

•

Rezultate deosebite la concursuri 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 județene de excelență
la nivel liceal: Marin Andrei (IX-G), Hoacă Adina (IX-G), Codescu Eduard (IXG), Frățilă Alexandru (IX-G), Scîrleț Alexandru (IX-G), Grosu Cosmin (IX-G),
Radu Șerban (X-I) și Roșca Vlăduț (X-I) - prof. Petrișan Luminița

•

La nivelul colegiului funcționează un Centru de excelență în Matematică, la care
participă elevi din clasa a IX-a E, coordonați de prof. Tănase Laura.

•

S-au calificat la etapa pe municipiu a Olimpiadei Naționale de Matematică 17
elevi de gimnaziu și 16 elevi de liceu.

•

Receptivitate și implicare în activități organizate la nivel județean.

•

Colaborare interdisciplinară (cu catedra de limbi străine)

la sfârșitul semestrului la disciplina

Aspecte de îmbunătățit
•

Ne propunem ca obiectiv pentru acest an școlar diminuarea numărului de elevi
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corigenți (perfecționarea metodelor de lucru cu elevii care întâmpină dificultăți de
învățare) și îmbunătățirea procentului de promovabilitate la Bacalaureat și la
Evaluarea Națională.
•

Ne propunem realizarea unei comunicări mai bune între profesori, elevi și părinți.

•

Orientarea către alte proiecte și parteneriate la nivel județean/regional.

Rezultate ale elevilor la concursuri si olimpiade scolare

Elevul Mihalcea Andrei Ștefan – (clasa a XI-a I, prof. Petrișan Luminița) a publicat
articolul științific ”Some inequalities in four variables with sum 1” și mai multe probleme
propuse în revista Societății de Științe Matematice din România: “Romanian
Mathematical Magazine”, nr. 19 și 20 (2017-2018), ISSN 1584-4897.

Elevul Mihalcea Andrei Ștefan a participat cu lucrarea științifică ”Identități și
inegalități” la a V-a Conferință Națională de Educație Matematică "Laurențiu
Panaitopol", Colegiul Național Spiru Haret, București (18 Noiembrie 2017).
Concursul Județean de Matematică ”Strădanie și iscusință” - ianuarie
2018:

Secțiunea Gimnaziu
Locul 1

clasa a VII - a

Matara Cristina

prof. Ionescu Valentina

Secțiunea Liceu – Matematică Informatică
Locul 2
Locul 2
Locul 3
Locul 3
Locul 3

clasa a IX - a
clasa a XI - a
clasa a IX - a
clasa a XI - a
clasa a XII - a

Hoacă Adina
Mihalcea Andrei
Marin Andrei
Gheorghita Robert
Butnarus Mihail

prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

Petrișan Luminița
Petrișan Luminița
Petrișan Luminița
Delcea Carmen
Tănase Laura

Secțiunea Liceu – Științele Naturii
Locul 1
Locul 1
Locul 1
Locul 1
Locul 2
Locul 2
Locul 2
Locul 2
Locul 3
Locul 3

clasa a IX - a
clasa a IX - a
clasa a X - a
clasa a XI - a
clasa a IX - a
clasa a X - a
clasa a X - a
clasa a XI - a
clasa a IX - a
clasa a X - a

Fedeleș Dragoș
Neagu Simona
Tarau Alexandra
Trifan Georgiana
Pertea Andreea
20
Ghita Maria
Nedelus Alexandra
Gheorghe Oana
Bărbulescu Justin
Dughiana Madalina

prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

Negoiță Costică
Tănase Laura
Tănase Laura
Tănase Laura
Tănase Laura
Tănase Laura
Tănase Laura
Tănase Laura
Negoiță Costică
Tănase Laura

Concursul județean de matematică ”Sclipirea minții” (secțiunea “Științele naturii”) Liceul C. Nenițescu – Buzău
Premiul I
Tomică Elena

clasa a IX-a

prof.

Tănase Laura
Zamfir Izabela
prof. Tănase Laura

clasa a IX-a

Matei Mihai Ștefan George

clasa a X-a

prof. Tănase

Laura
Trifan Georgiana

clasa a XI-a

prof.

Tănase Laura
Premiul II
Zaharia Cosmin
prof. Tănase Laura

clasa a IX-a

Coman Isabela
prof. Tănase Laura

clasa a X-a

Gheorghe Oana
prof. Tănase Laura

clasa a XI-a

Premiul III
Neagu Simona
prof. Tănase Laura

clasa a IX-a

Bunda Cristian
prof. Tănase Laura

clasa a IX-a

Nedeluș Alexandra

clasa a X-a

Tănase Laura
Bălan Mădălina
prof. Tănase Laura

clasa a X-a
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prof.

Stana Alexandru
prof. Tănase Laura

clasa a X-a

Iuga Valentin

clasa a XI-a

prof.

Ștefan Alexandru

clasa a X-a

prof.

Tănase Laura
Mențiune
Tănase Laura
BIOLOGIE
1.Activități propuse
- aplicarea testelor inițiale pentru elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a cu
profil real, matematica-informatica si stiinte ale naturii; analiza rezultatelor obținute
- aplicarea periodica a testelor pentru elevii claselor a XII-a care vor sustine examenul
de bacalaureat
-pregatirea elevilor din clasele a XII-a pentru examenul de bacalaureat conform
programului stabilit
- pregătirea elevilor pentru Olimpiada de Biologie si Concursul „G.E Palade” conform
programului stabilit
- desfasurarea activitatilor in cadrul Centrului de Excelenta al scolii in vederea
pregatirii elevilor pentru concursuri si olimpiade, prof. Cerasela Craciun
- organizarea cercului metodic al profesorilor de biologie din cercul metodic nr. 1
Buzau
-sustinerea de cursuri de prim ajutor, prof. Cerasela Craciun
- desfasurarea activitatilor specifice de metodist, prof. Cerasela Craciun
2.Activități realizate
- aplicarea testelor inițiale pentru elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a cu
profil real: matematica-informatica si stiinte ale naturii; analiza rezultatelor obținute si
intocmirea unui plan remedial.
- aplicarea testelor periodice elevilor claselor a XII-a în scopul verificării insusirii
materiei pentru bacalaureat; analiza periodica a rezultatelor obtinute precum si evidentierea
progresului inregistrat de acestia
-pregatirea elevilor din clasele a XII-a pentru examenul de bacalaureat conform
programului stabilit
- pregătirea elevilor pentru Olimpiada de Biologie si Concursul National „G.E.Palade”
conform programului stabilit
- pregatirea elevilor in cadrul activitatilor Centrului de Excelenta al scolii, conform
programei, prof. Cerasela Craciun
-sustinerea lectiei demonstrative cu tema „Celula” de catre doamna dir. prof. Camelia
Voicu in cadrul Cercului Metodic nr. 1 al profesorilor de biologie din Buzau, 5. 12.2017
- participarea profesorilor catedrei de biologie la organizarea Cercului Metodic nr. 1
al profesorilor de biologie din judet, desfasurat la C. N. „M. Eminescu”, 5. 12.2017
-prezentarea materialului power point cu tema ”Inteligenta materiei” in cadrul
Comisiei Metodice, prof. Cerasela Craciun, 16. 01.2018
-prezentarea de carte: ” Inteligenta materiei” , autor Dumitru Constantin Dulcan, in
cadrul atelierului transdisciplinar chimie- literatură – istorie, desfasurat in saptamana altfel,
la C.N.M. Eminescu, prof. Cerasela Craciun, 15.01. 2018
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-coordonarea grupei de biologie a modulului interdisciplinar din proiectul bilingvfrancofon, la clasa a XI-a D; le sous-thème « L’esthétique : beauté vs. Santé »
-cursuri de acordare a primului ajutor, clasa a XI G-a, a XII-a E, prof. Cerasela
Craciun
3.Aspecte pozitive
-cadrele didactice stăpânesc foarte bine conținutul științific al disciplinei si îmbină
eficient strategiile didactice tradiționale cu cele activ-participative, fiind permanent
preocupate de stimularea gandirii creative a a elevilor;
- utilizarea laboratorului de biologie pentru desfășurarea lucrarilor practice in vederea
formarii abilităților si deprinderilor practice.
- pregatirea suplimentara a elevilor care participa la olimpiade, concursuri si la centrul
de excelenta
- 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:
- utilizarea laboratorului de biologie pentru desfasurarea orelor de biologie si nu ca
sala de curs, in vederea realizarii unui numar cat mai mare de lectii cu caracter practicaplicativ si a dezvoltarii, in randul elevilor, a abilitatilor si deprinderilor practice.
-utilizarea soft-urilor educationale in activitatile didactice desfasurate
- atragerea elevilor spre disciplina biologie si spre optionalul” Educatie pentru
sanatate”, in vederea insusirii notiunilor ce tin de morfologia, anatomia si fiziologia umana
inclusiv a tehnicilor de acordare a primului ajutor
-participarea cadrelor didactice la curusurile de specialitate si de dezvoltare personala
in vederea acumularii celor 90 de credite transferabile
STIINTE SOCIO-UMANE
Obiectivele principale ale catedrei de stiinte sociale au fost formarea competentelor specifice
vizate de disciplinele predate ,implicarea elevilor in proiecte de voluntariat care imbunatatesc
viata comunitatii , participarea la cat mai multe activitati extrascolare si extracurriculare
pentru a-si explora si valorifica potentialul, participarea profesorilor la activitati de formare
continua, si de perfectionare profesionala. Membrii catedrei noastre au realizat planificarile
calendaristice conform reglementarilor in vigoare , au folosit o gama variata de metode si
procedee didactice , s-au implicat in elaborarea mijloacelor de invatamant ( fise de lucru,
prezentari power point etc.), au facut o evaluare ritmica, au initiat proiecte de cercetare in
scoala, au pus in valoare latura formativa a disciplinelor noastre, au participat la proiecte de
voluntariat, concursuri scolare si simpozioane pentru profesori, au initiat activitati
extrascolare pentru a raspunde preocuparilor elevilor si a le valorifica competentele si
aptitudinile.Profesorii de stiinte sociale s-au implicat si in pregatirea elevilor claselor a XII a
pentru bacalaureat finalizat cu obtinerea unor rezultate foarte bune.O atentie deosebita au
acordat profesorii catedrei noastre implementarii catalogului online prin platforma Adservio.
Dl.profesor Stratone Aurel a organizat activitatea catedrei cu ocazia desfasurarii cercului
metodic pe judet in scoala noastra.Dl.prof.Banu Marius a sustinut o prezentare legata de
pregatirea elevilor pentru bacalaureat la disciplinele:Logica, Psihologie, Economie,
Sociologie si Filosofie urmatata de interventiile colegilor ,gazde si invitati.
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Dl.prof.Stratone Aurel a coordonat activitatea catedrei noastre desfasurata in Saptamana ”Sa
stii mai multe sa fii mai bun”, cu tema Delincventa juvenila .Dansul a mediat relatia scolii
noastre cu Judecatoria Buzau, prelegerea pe tema precizata anterior fiind sustinuta de dl
.judecator Pusca Aurel.Prezentarea dlui judecator a fost foarte apreciata de elevii si profesorii
care au participat la activitate.
Dna prof.Moldoveanu Elena a participat la simpozionul interjudetean ”Necuvintele” cu
lucrarea ”Romania de la divergenta la convergenta europeana” si la concursul national ”Nu
lasa violenta sa intre in viata ta cu lucrarea ”Reflectii asupra unui studiu de caz”.
Elevii coordonati de dansa au participat la urmatoarele concursuri:
1.Concurs national ”Sarbatoarea crizantemelor”:
Balota Bianca ,premiul 1;
Dinu Cosmina , premiul 1.
2.Concursul regional ”Necuvintele”, sectiunea Calatori si calatorii:
Ciubuc Andreea
Raican Andrei
Dumitrescu Elena (rezultatele nu au fost inca comunicate).
3.Concursul interjudetean ”Identitatea scolii- identitatea noastra ”:
Pertea Catalin
Untea Viorel
Sovaiala Oana
Rares Nicolaie
Stanciu Cristiana
Neagu Alina
Badea Larisa(asteptam rezultatele).
4.Concursul regional ”Aripi de poveste”
Ciobota Mara
Pertea Catalin
Badescu Iulia.(rezultatele vor fi transmise ulterior).
Dna prof.a realizat parteneriate cu scolile organizatoare de concursuri.
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A participat la Proiectul Internat.Romani de petutindeni ca organizator.
In aceeasi calitate a fost implicata si in spectacolul sustinut de corul Madrigal in cadrul
Serbarilor Col.Nat.”M.Eminescu”.
A fost moderator la atelierul de lectura de la bibioteca liceului unde a prezentat si cartea lui
Lee Strobel ,”Verdict pentru Iisus Hristos”, activitate desf.in cadrul Serbarilor colegiului
nostru.
Domnul profesor Banu Marius a organizat, în data de 25 noiembrie 2017, la Colegiul Național
“Mihai Eminescu”, cercul metodic al profesorilor de științe socio-umane, cu tema Rezolvarea
subiectelor de bacalaureat la disciplinele socio-umane - probleme de interpretare a
baremelor.
Totodată, în data de 2 noiembrie 2017, a susținut o lecție deschisă în cadrul
proiectului Români de pretutindeni, cu titlul Tipuri de raporturi între propozitiile categorice
și raționamente cu propoziții categorice - aplicații. În aceeași dată și în cadrul aceluiași
proiect a participat la cursul de formare organizat la Casa Corpului Didactic sustinut de dl.
prof. Vasile Ion.

Dna prof. BOBOC Raluca-Georgiana, profesor titular calificat pe catedra de ”Ştiinţe
socio-umane”, având în încadrare disciplinele: Filosofie, Educație antreprenorială și Educație
socială în cadrul Liceului Teoretic „Mihail Eminescu” Buzău, isi prezintă activitatea
didactică, desfăşurată pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2017-2018, după cum
urmează:
1. Aspecte privind planificarea activităţii:
A întocmit planificarea calendaristică la obiectele de specialitate pentru Comisia
metodică ,,Ştiinţe socio-umane” conform modelelor de pe edu.ro şi a predat-o la termenul
stabilit către conducerea unităţii de învăţământ. A respectat şi acoperit integral planificările
calendaristice redactate la începutul anului şcolar conform programului desfăşurat în şcoală,
programei şcolare la nivel de obiective specifice şi conţinuturi şi structurii din manualele
stabilite de reglementările în vigoare.
Si-a continuat îmbogăţirea portofoliului cu întocmirea de proiecte de lecţie, proiecte pe
unitatea de învăţare, de cunoaşterea elevilor şi alte materiale utile.
Activitatea de planificare a avut în vedere:
- metodologia de elaborare a acestor proiecte respectă prevederile din Curriculum
Naţional;
- programul de învăţare (disciplina de învăţământ) cu particularităţile sale.
Alte activităţi:
- a participat la activităţile Comisiei metodice şi am făcut aprecieri asupra activităţilor
desfăşurate;
- a participat la proiectul Valori patrimoniale desfășurat in martie 2018 și am evaluat
lucrările PPT la concursul Valori patrimoniale românești inclus în acest proiect regional.
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- a participat la activitățile desfășurate în cadrul programului Școala Altfel al CN.
Eminescu– ianuarie 2018 conform propunerilor și normei din încadrare.
2. Aspecte privind implementarea şi metodologia de implementare a activităţilor
propuse prin planificare:
A cuprins în planificarea calendaristică şi în proiectele unităţilor de învăţare activităţi
practice-aplicative de dezvoltare a competenţelor: elaborarea de fise de lucru la disciplina
Educație antreprenorială, chestionare şi studii de caz la disciplina Educație socială și a
discutat și evaluat prezentări pe teme de eticăaplicată in cadrul orelor de filosofie, ca metoda
alternativă de evaluare
În activitatea de predare la clasă a folosit atât metode tradiţional-clasice cât şi pe cele
moderne. Metodele pe care le-a utilizat la clasă în activitatea didactică sunt: expunerea,
conversaţia, problematizarea, exerciţiul, studiu de caz, simularea, dezbaterea (discuţia), jocul
de roluri, studiul de caz etc. Am utilizat şi metode moderne de predare cum ar fi: Ştiu-Vreau
să ştiu-A învăţat, Mozaicul, Ciorchinele. A avut în vedere lucru pe grupe de elevi diferenţiate
pe stiluri de învăţare, a ţinut cont de egalitatea şanselor şi am aplicat învăţarea centrată pe
elev. A conturat strategii didactice optime, adică sisteme coerente de forme, metode, materiale
şi mijloace educaţionale pe baza cărora a urmărit atingerea obiectivelor activităţii didactice.
A folosit un limbaj adecvat particularităţilor de vârstă ale elevilor şi nivelului lor de
pregătire/cultură generală. A transmis accesibil informaţia, adaptând-o la nivelul achiziţiilor
anterioare. A utilizat eficient manualele şi auxiliarele curriculare, în măsura în care ele au
existat.
Am întocmit/completat documente oficiale (catalog, carnete de note ale elevilor etc.)
care atestă informarea sistematică a educabililor şi a părinţilor proiectele unităţilor de
învăţare. În acest mod, elevii au primit permanent feed-back privind progresul şcolar.
A căutat să formez elevilor deprinderea aplicării în practică a cunoştinţelor
achiziţionate, prin problematizare şi folosirea unor exemple care să facă apel la viaţa de zi cu
zi. Nu a discriminat şi a încurajat pe toţi elevii referitor la şansele de promovare, modalităţile
de obţinere a unor rezultate mai bune la disciplină predată şi nu numai.
Pentru ca relaţia profesor-elev influenţează în mod hotărât atmosfera din sala de clasă,
iar cadrul didactic este acela care contribuie la mărirea coeziunii din clasă. Considera că a ales
modalităţi potrivite de comunicare în situaţii diverse.
A utilizat ca materile didactice:
- resurse materiale, precum: manualele şcolare, texte auxiliare – antologii, tabele,
planşe, tablă, fişe de lucru, mijloace audio-vizuale;
- resurse umane: elevul cu personalitatea sa, motivaţii, capacităţile de învăţare şi
exprimare şi profesorul cu experienţa sa;
- resurse procedurale: forma de organizare a clasei, modalităţi de organizare a
activităţii, metode de învăţare, metode de predare şi alocare de timp. Am ales mijloace
materiale în mod oportun şi adecvate situaţiei de învăţare.
3. Aspecte privind evaluarea şi analiza activităţilor:
A elaborat şi aplicat instrumente eficiente de evaluare: teste, fişe, proiecte.
Notarea elevilor s-a făcut în conformitate cu standardele naţionale în vigoare.
Evaluarea nivelului de pregătire al elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale,
cât şi prin metode alternative de evaluare. A comunicat şi respectat criteriile şi procedurile de
evaluare orală şi scrisă. De asemenea a utilizat trei tipuri de evaluare:
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- evaluare iniţială la începutul semestrului, pentru a vedea nivelul cunoştinţelor la
începutul anului şcolar. Am analizat punctele tari şi punctele slabe şi am propus metode de
îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în cadrul intalnirilor comisiei metodice;
- evaluarea formativă - pentru a descoperi unde întâmpină elevii dificultăţi de învăţare
şi pentru a ajuta să şi le depăşească. În cadrul evaluării sumative a utilizat atât metodele
tradiţionale de evaluare (probe orale, scrise, practice), cât şi metode moderne de evaluare cum
ar fi: observarea sistematică a comportamentului elevului, autoevaluarea, proiectul;
- evaluarea sistematică – la final de unitate de învăţare şi de semestru;
În activitatea didactică desfăşurată în această perioadă, a urmărit progresul şcolar al
elevilor, cunoscând nivelul de cunoştinţe al acestora din cadrul testelor iniţiale. Rezultatele
şcolare, inclusiv evaluările de parcurs, au fost comunicate beneficiarilor: lucrările, proiectele,
notele comunicate şi justificate, elevii au avut oportunităţi pentru a-şi îmbunătăţi rezultatele;
mediile au fost comunicate şi justificate.
DnaProf. Bucea Veronia:
1. Proiectarea activitatii:
o Realizarea planificarii anuale si calendaristice pe unitati de invatare in acord cu
recomandarile in vigoare;
o Elaborarea, aplicarea si interpretarea de teste de evaluare initiala la clasele X F, G, H,
J
o Realizarea si utilizarea unei clase virtuale pentru invatare si evaluare de proiecte
folosind site-ul wikispaces.com - http://psihologie2017-2018.wikispaces.com/
o Elaborarea de fise de lucru online pentru elevi utilizand site-ul testmoz.com, exemple:
Gandirea ca sistem de operatii - https://testmoz.com/605038, Gandirea_recapitulare - https://testmoz.com/243911, Memoria -https://testmoz.com/221799 etc.
2. Desfasurarea activitatii_Psihologie_clase implicate: X F, G, H, J
o Proiectarea de lectii folosind stategii didactice interactive;
o Sprijinirea elevilor in realizarea de proiecte, in care sa utilizeze intr-o maniera creativa
cunostintele de psihologie avand ca rezultat pliante, afise, prezentari. Materialele
realizate sunt postate pe site http://psihologie20172018.wikispaces.com/PROIECTE+Semestrul+I
o Am publicat numeroase articole pe Site-urile pentru elevi , am realizat Grupuri de
lucru / clase virtuale – peste 200 de elevi implicati
in activitatile online : http://mypriority-cariera-mea.wikispaces.com/ , http://stop-violentei.wikispaces.com/
etc.
o In Saptamana “Scoala altfel” am organizat si /sau participat la
Conferinta dezbatere „Delincnenta juvenila” Invitat, judecator Aurel Pusca
Conferinta dezbatere in colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare si
Consiliere Antidrog Buzau.
3. La nivelul catedrei au fost analizate si rezultatele obtinute in urma realizarii de cercetari
pe baza de chestionar online (coordonarea cercetarilor a fost realizata de prof.
psihopedagog Veronica Bucea), pe baza carora au fost facute propuneri pentru realizarea
de planuri operationale:
o Cercetarea – pe baza de chestionar privind Etichetarea elevilor la școală- Clasele VII
–X
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9mToHLbKPWn07YeJNxtzMHf40yA
Z54T2wNc_CjTPIZ55ZlA/viewform
o Cercetarea pe baza de chestionar privind Percepția elevilor asupra temelor pentru
acasă_Clasele V-XI https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVLpl1t9DUQfq7P8u3aygZ8rUV2ALvqlfJu7WVq7Rw_wYkw/viewform
o Cercetarea “Impreuna impotriva violentei in mediul scolar” – Stop violentei in mediul
scolar_ 2017-2018 https://www.surveymonkey.com/r/27WFH2Q
o Cercetarea - “Nevoile copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate”
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe33-laCYG4lF1qZYRo0THndhz-91Cc3Cul7dsqUKams1Dqw/viewform

EDUCATIE FIZICA SI SPORT
„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 și tehnologii
complexe.
În noul mileniu Colegiul Naţional „MihaiEminescu” 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;
abilitatea de a crea medii de învăţare utilizand calculatorul, care va influenţa în
viitorul apropiat tóate formele de educaţie;
cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a
promovării unei vieţi de calitate.’’
În semestrul I, membrii catedrei de educatie fizică și sport:
• au realizat procesul instructiv-educativ în concordanță cu Programa M.E.N.;
• au îndeplinit obligațiile de profesori prevăzute în fișa postului;
• au întocmit documentele de planificare întocmai și la timp.
Catedra de educatie fizica a avut ca obiective principale:
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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 si cursurilor organizate de Inspectoratul
Scolar al Judetului Buzau, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Buzau,
Academia Olimpica Romana, filiala Buzau.
ACTIVITĂŢI METODICE:
Cadrele didactice manifestă 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 2016);
c. participarea la comisia metodică a profesorilor de educație fizică la nivel municipal,
organizată la Liceul Alexandru Marghiloman, 20.01.2017.
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ/VOLUNTARIAT
În ceea ce priveşte pregătirea profesională, cadrele didactice de la catedra de educatie
fizica si sport au participat la:
- Prof. Camelia Staicu, elevii Albu Bogdan și Dragomir Alexandru din clasa a XI-a H
participant la Cursul de perfectionare lectori in domeniul olimpismului, 1 noiembrie 2016 –
23 iunie 2017, Academia Olimpica Romana, filiala Buzau;
- Prof. Camelia Staicu, Membru-voluntar în Consiliul de conducere Academia Olimpica
Romana, filiala Buzău;
- elevii Albu Bogdan și Dragomir Alexandru din clasa a XI-a H, membrii voluntari în cadrul
Academia Olimpică Română, filiala Buzău.

PARTICIPARI SI REZULTATE LA COMPETITII SPORTIVE:
A) CUPA CROSURILOR BUZOIENE
Etapa I:
Locul I, clasele XI-XII:
Eleva Iamandei Bianca
Elev Juganaru Valentin
Locul II, clasele XI-XII:
Eleva Craciun Mona
Locul I, clasele XI-X:
Elev Anghel Georgian
B) CROSUL BOBOCILOR
29

Locul I, Anghel Georgian, cls. a IX-a
Locul II, Pop Raluca, cls. a V-a.
C) Cupa Mos Craciun:
Tenis de masa
Clasament
Baieti
Locul I, Poteras Bogdan, cls. a VI-a
Locul II, Van Catalin, cls. a XII-a G
Locul III, Tache Ciprian, cls. a XII-a B
Fete
Locul I, Potarniche Bianca, cls. a V-a
Locul II, Banu Diana, cls. a IX-a I
Locul III, Ionescu Rebeca, cls. a IX-a J
Baschet mixt:
Locul I, echipa ROSIE
Locul II, echipa VERDE
Locul III, echipa MOV
Volei mixt:
Locul I, echipa XI H + IX F
Locul II, echipa X G + XII C
Locul III, echipa X D
D) Ziua Colegiului National Mihai Eminescu:
‘’Copii eram NOI AMANDOI’’
Sah
Baieti
Locul I, Ion Georgian, cls. a XI-a C
Locul II, Șerban Adrian, cls. a XI-a F
Locul III, Nechifor Catalin, cls. a IX-a H
Fete
Locul I, Dobre Andreea, cls a IX-a B
Locul II, Manea Georgiana, cls. a IX-a J
Locul III, Ștefănoiu Olivia, cls. a VIII-a.
Prof. Camelia Staicu a participat la Proiectul educativ SPAȚIUL IDEILOR
RELIGIE SI ARTE
ACTIVITATI PROPUSE :
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In sedinta Comisiei metodice de Religie si Arte, din data de 06.09.2017, au fost
propuse urmatoarele activitati pentru anul scolar 2017-2018:
-

Actiuni de voluntariat;

-

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

-

Organizarea unor spectacole 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;

-

Vizite tematice: muzeu, Arhiepiscopie, Catedralele Arhiepiscopale;

-

Organizarea unor excursii tematice cu elevii;

-

Dotarea Centrului de excelenta de la CNME.

ACTIVITATI REALIZATE:

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

05 – 07 octombrie 2017 pr. prof. dr. Ene Romeo a participat la Proiectul

international Romani de pretutindeni, Soroca (Republica Moldova);
-

06 – 07 noiembrie 2017 – campania sociala de sprijinire a copiilor aflati in

dificultate – Saptamana legumelor si a fructelor donate, prin Strategia Nationala de
Actiune Comunitara. Au fost implicati dirigintii tuturor claselor, precum si
aproximativ 890 de elevi care au colectat 210 kg de legume si 180 kg de fructe – prof.
coord. Pr. Ene Romeo;
-

17 – 19 noiembrie 2017 – participare la seminarul: “Vindecarea Traumei”- prof.
Tanasa Cristina;

-

20 noiembrie 2017 – elevele ce fac parte din Grupul vocal “Songs” al CNME au
participat, impreuna cu membrii Corului “Heruvimii” de la Liceul Special pentru
Deficienti de Vedere din Buzau, la emisiunea “OAZA DE MUZICA” de la Radio
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Romania Cultural, moderata de Sorina Goia, din cadrul Proiectului NICIO
SCOALA FARA COR – prof. coord. Craciunescu Mirela si Radulescu Ciprian;
-

25 nov 2017 – Concursul “REPERDE DE CREDINTA PENTRU ELEVUL
BUZOIAN – ICOANA SI MARTURISIRE”, editia a II-a: Premiul I - elevele
Balan Stefania-Iulia, Iancu Cosmina-Ioana, Milea Bianca-Alina-Elena, Smadu
Raluca-Gabriela si Munteanui Bianca-Maria de la clasa a VI-a, prof. Coordonatori:
Sava Elisabeta, Tanasa Cristina, Radulescu ciprian, Mihalcea Liliana si Avram
Daniela. Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei le-a acordat castigatorilor acestui
concurs o excursie tematica la Bucuresti in data de 23 ianuarie 2018;

-

04 – 06 decembrie 2017: au fost confectionate materiale de Craciun si au fost
decorate holurile scolii, salile de curs si scena amfiteatrului pentru serbarea de
colinde – prof. Sava Elisabeta;

-

04 decembrie 2017 – elevele de la Centrul de excelenta al CNME au insotit copiii
de la Liceul Special pentru Deficienti de Vedere Buzau la Stejarii Country Club
din Bucuresti, unde au sustinut un concert de colinde si cantece de iarna, cu ocazia
dineului de binefacere la care a participat Paul Brummel, Ambasadorul Marii
Britanii la Bucuresti – prof. coord. Craciunescu Mirela si Radulescu Ciprian;

-

09 decembrie 2017 – Organizarea si desfasurarea Festivalului Scolilor, editia a IVa, in Amfiteatrul CNME, la care au participat profesorii de Educatie muzicala din
judet cu grupuri vocale si coruri care au interpretat cantece de iarna si colinde
traditionale, festival organizat sub egida Programului National Cantus Mundi
Romania – prof. dr. Radulescu Ciprian;

-

11 – 22 decembrie 2017: expozitie „Traditii si obiceiuri de iarna” – prof. coord.
Sava Elisabeta;

-

20 decembrie 2017 – in amfiteatrul Colegiului s-a desfasurat Serbarea de Craciun a
elevilor eminescieni – prof. dr. Radulescu Ciprian;

-

15 ianuarie 2018 – Deschiderea oficiala a Centenarului CNME. Membrii grupului
vocal “Songs” au interpretat cantece pe versurile marelui poet Mihai Eminescu –
prof. coord. Radulescu Ciprian. In perioada Saptamana altfel toti profesorii ce fac
parte din Comisia metodica de Religie si Arte au participat la activitatile de
promovare a scolii cu prilejul Centenarului CNME;

-

16 -18 ianuarie 2018 – excursie la Predeal cu elevii clasei a X-a F – prof. diriginte
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:
-

17 noiembrie 2017: Sustinerea

inspectiei speciale pentru obtinerea gradului

didactic I – prof. Sava Elisabeta.
FRANCEZA
Activitati propuse
1. Teste de evaluare iniţială: conceperea subiectelor, analiza rezultatelor, măsuri pentru
asigurarea progresului şcolar.
2.Participarea la Festivalul de teatru bilingv „Eugen Ionescu”.
3. Participarea la Reuniunea liceelor bilingve.
4. Desfãşurarea Olimpiadei de limbã francezã, etapa pe liceu si etapa localã.
5.Aplicarea unor teste de evaluare formativã şi analiza rezultatelor.
6. Formarea echipei pentru proiectul interdisciplinar de la clasa a XIa D, din cadrul
Bacalaureatului francofon.
7. Realizarea activitatilor specifice in cadrul Simpozionului judetean „Zilele C.N. Mihai
Eminescu”.
8. Participarea la cursuri de formare profesionala.
Activitati realizate
1. Au fost elaborate testele de evaluare initiala si aplicate elevilor. Au fost analizate
rezultatele si au fost luate masuri in vederea asigurarii progresului scolar.
2. Dna prof. Dobre F. a fost coordonatoarea sectiunii franceze a Festivalul de teatru bilingv
„Eugen Ionescu” (25.11.2017).
3. Ca responsabila a sectiei bilingve francofone, dna prof. Dobre Florentina-Larisa a
participat, impreuna cu dna directoare Voicu Camelia, la Reuniunea liceelor bilingve
desfasurata la Institutul Francez din Bucuresti (30.10.2017).
4. Au fost desfasurate etapele pe liceu si locala ale Olimpiadei de limba franceza. 20 de elevi
de la clasele IX-XII s-au calificat la etapa judeteana a olimpiadei.
5. Au fost date elevilor teste de evaluare formativa; dupa analizarea rezultatelor, au fost luate
masuri de remediere.
6. Au fost stabilite tema, subtemele si problematicile proiectului interdisciplinar de la clasa a
XIa D. Profesorii indrumatori in cadrul modulului sunt: dna prof. Dragomir Cristina
(geografie), dna prof. Tudor Cornelia (chimie), dna prof. Craciun Cerasela (biologie) si dra
prof. Dobre Florentina (cultura si civilizatie franceza). Dna prof. Dragomir Cristina este
responsabila modulului interdisciplinar.
7. In cadrul Simpozionului judetean „Zilele C.N. Mihai Eminescu”, catedra de limba franceza
a organizat in 15.01.2018 concursul de traduceri in limba franceza „Mihai Eminescu, "poetul
nepereche" în contemporaneitate”, propus de prof. Fetic Mirabela, in care urmatorii elevi au
obtinut premii:
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- Nistor Catalina, cls. a Xa D - Premiul I; Sirbu Andrei si Stan Ionut, clasa a IX-a C – Premiu
special (prof. coordonator, Iorga M);
- Sandulache Renata-Maria, cls. a XIa D - Premiul I; Cofeleasa Beatrice, cls. a XIIa D –
Mentiune; Musteata Monica, cls. a XIIa D – Premiu special; Istrate Andreea clasa a XI-a D –
Premiu special (prof. coordonator, Dobre F.);
- Anastasiu Theodor, clasa a IX-a B - Mentiune, Ionescu Diana - Mentiune, Ivan Stefania
Patricia -Premiul al II-lea – clasa a X-a D (prof. coordonator, Holdon O.);
- Macovei Iulia, cls. a XIIa D – Premiu special (prof. coordonator, Fetic Mirabela);
- Gheorghe Bianca, clasa a X-a – Mentiune, Solca Roxana, clasa a X-a – Mentiune (prof.
coordonator, Barbu I.).
Toti membrii catedrei au facut parte din echipa de evaluare a lucrarilor concursului.
8. Dra prof. Dobre F. a participat la cursul national de formare „Évaluation des compétences
des apprenants; de la définition des objectifs aux activités de remédiation”, propus de
C.R.E.F.E.C.O. si Ministerul Educatiei Nationale din Romania, in parteneriat cu C.I.E.P.,
Franta (4 - 8 septembrie 2017); a realizat diseminarea cursului de formare la Consfatuirea
judeteana a profesorilor de limba franceza (septembrie 2017) si a sustinut un atelier de
formare pentru 23 de profesori de limba franceza din judet (pe 11.01.2018); dnele prof. Fetic
M., Barbu I. au participat la atelier ca si cursante.
Dnele prof. Dobre F., Barbu I. au participat la seminarul european « Vivre et développer une
culture démocratique à l’école. Pourquoi ? Comment ? » organizat de GERFEC pe 12- 13
ianuarie 2018.
Dna prof. Fetic Mirabela a sustinut inspectia finala I pentru obtinerea gradului didactic I
(noiembrie 2017).
Dna prof. Barbu I. a susținut colocviul pentru obtinerea gradului didactic I la Universitatea
“Dunarea de jos” din Galati, in luna februarie 2018.
9. Dra prof. Dobre F. a participat la seminarul „Les rencontres franco-roumaines du
tourisme”, editia a 8a, cu prezentarea „Projet de mobilité des élèves du lycée St. Jean
d’Ardières, région Auvergne - Rhône Alpes et du lycée Mihai Eminescu de Buzau”, impreuna
cu dna prof. Sylvie Muzard de la Liceul Bel Air, in 24.11.2017.
10. Dna prof. Fetic M. a organizat simularea (24.11.2017) si examenul DELF (9-10
decembrie 2017) si a participat ca evaluator la cele doua sesiuni, alaturi de dra prof. Dobre F.
11. Dnele prof. Dobre F., Iorga M., Barbu I. pregatesc elevii capabili de performanta in cadrul
Centrului de Excelenta al Colegiului National „Mihai Eminescu”.
12. Toti profesorii catedrei care au avut elevi calificati la etapa judeteana a olimpiadei au
efectuat ore de pregatire suplimentara cu acestia.
13.Toti membrii catedrei au realizat baza de date a claselor la care sunt diriginti pentru
catalogul electronic.
14. Dnele prof. Dobre F., Barbu I., Fetic M. au participat la colecta pentru copiii de la Valea
Plopului, impreuna cu elevii de la clasele dumnealor, in cadrul proiectului judetean „Copii
pentru copii”, iar dnele prof. Dobre F., Barbu I. au participat si la transportul produselor la
Valea Plopului (18.01.2018).
15. Dnele prof. Dobre F., Barbu I. au participat la proiectul international « Romani de
pretutindeni », parteneriat pe care liceul nostru il are cu Liceul Teoretic « Ion Creanga » din
Soroca, Republica Moldova : dna Dobre la schimbul de experienta din 5-7octombrie 2017, iar
dna prof. Barbu in luna februarie 2018, cu elevi ai claselor a X-a B si C care au interpretat
piesa de teatru « Des parents dans l’embarras ».
16. Dna prof. Barbu I. a participat cu elevii claselor la care preda la urmatoarele concursuri:
concursul « Aimons la nature !», organizat de Liceul Pedagogic « Spiru C. Haret » in luna
noiembrie 2017, la care elevii claselor a X-a E, B au participat cu eseuri si poezii; concursul
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interjudetean « La magie de Noel », organizat de Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan
Odobleja” Drobeta Turnu Severin, in decembrie 2017, la care elevii claselor a X-a J, G au
participat cu lucrari.

Alte activitati realizate:
- Dnele prof. Dobre F., Fetic M. : - metodiste al I.S.J. Buzau la limba franceza si membre in
Consiliul Consultativ al disciplinei;
- Dna prof. Dobre F. : responsabil al Cercului pedagogic al profesorilor de limba franceza de
la liceele din orasul Buzau; membru al Consiliului de administratie al Colegiului National
„Mihai Eminescu” Buzau;
- Dna prof. Holdon O. este membru al comisiei de ritmicitate a notarii;
- Dna prof. Fetic M., in calitate de coordonator de programe si proiecte educative, a realizat
urmatoarele activitati: 5 octombrie, Ziua Educației Globale; 7 octombrie, Conferința de
științe; 3 noiembrie, Tomorrow me!, Fundația Leaders –oportunități; 13 noiembrie, Caravana
Educativa Universitiday; proiect derulat în colaborare cu Ministerul Justitiei/ procuror Dragoș
Daniel Tatu; 24 noiembrie, Caravana SNSPA; 10 octombrie – 17 noiembrie, organizarea
Balului Bobocilor; prezentarea ofertei educationale a Academiei de Studii Economice;
organizarea și monitorizarea activităților comune desfășurate în timpul Săptămânii Altfel;
- Dna prof. Fetic M. preda cursul optional de limba franceza „Le français pour les petits” la
G.P.N. nr. 18 Buzau.
Aspecte pozitive
Toti membrii catedrei au participat la realizarea activitatilor catedrei.
Elevii clasei a XIa D se implica in realizarea produsului final al proiectului interdisciplinar
« Esthétique et beauté du corps humain à travers les siècles ».
Imbunatatiri
Se aplica o noua strategie de marketing pentru clasa a IXa bilingv franceza, pentru atragerea
unor elevi mai motivati si cu un nivel mai bun de limba franceza.

CHIMIE
ACTIVITĂȚI REALIZATE
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
Elaborarea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale - clasele a IX-a profil real
Proiectarea unui plan de recuperare-consolidare a cunoştinţelor, pentru buna
desfăşurare a activităţilor la orele de chimie şi înregistrarea progresului şcolar
Parcurgerea ritmică și integrală a materiei prevăzute în programa școlară în cursul
sem. I pentru toți anii de studiu
Utilizarea mijloacelor IT și a softurilor educaționale în activitatea de predare-învățare
centrată pe elev, ca beneficiar direct al actului didactic
Proiectarea secvențelor de învățare prin activități practice de laborator și realizarea
fișelor de activitate experimentală
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Prelucrarea programei de bacalaureat pentru disciplina chimie – anexa nr.2 la
OMENCS nr. 5070/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea examenului de
bacalaureat național
Pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri, bacalaureat, admitere și
sesiuni de comunicări științifice
Utilizarea metodelor alternative sau complementare de evaluare - portofoliul
elevului, activități experimentale, proiecte, minutul de știință, jocuri educaționale,
prezentarea de cărți de popularizare a științei, teatru educațional ,etc.
Lecție demonstrativă în cadrul Proiectului Internațional "Românii de pretutindeni" :
Atelier transdisciplinar literatură- istorie- chimie «Hârtia, memoria vegetală»
-clasa a XI-a I , prof. Nicolae Mihaela, prof. Nicolae Gabriel, prof. Tudor
Cornelia
Implicarea în desfășurarea activităților dedicate Centenarului Colegiului "Mihai
Eminescu”
Atelier transdisciplinar chimie- literatură – istorie
« Educație prin teatru – Elefanții joacă biliard» ( descoperirea celuloidului materialul plastic care a înlocuit fildeșul bilelor de biliard și a permis
dezvoltarea cinematografiei și a tehnicii fotografice) cu elevi ai claselor XI I,
XI G, IX B, V A ; prof. Tudor Cornelia, prof. Nicolae Mihaela, prof. Nicolae
Gabriel
Atelierul de lectură – Simpozion Județean ”A citi. A reciti”- prezentare de
carte
Prezentări în cadrul activității comisiei metodice chimie-biologie «Inteligența
materiei»
- How bacteria ,,talk” - Bonnie Bassler at TED
- documentarul " MASARU EMOTO – MEMORIA APEI"
- coordonator pentru prezentarea "What are you?", "What is life?"
elev Costache George clasa a XI-a G
#ZICI- Ziua internațională a cititului împreună – activități realizate la clasa a VII-a A ,
prof. Nicolae Mihaela, prof. Tudor Cornelia și la clasa a IX-a G, prof. Tudor Cornelia;
Coordonarea grupei de chimie a modulului interdisciplinar din proiectul bilingvfrancofon, la clasa a XI-a D;
-tema modulului este «Esthétique et beauté du corps humain à travers les siècles»
- subtema grupei de chimie este « La beauté mise en formules»
Activități realizate de Ziua Educației și cu ocazia Zilei Molului lui Avogadro (Happy
Mole Day) - Chimie distractivă :experimente chimice, chemistry jokes, chemistry
songs, Misterele chimiei, Știință și tehnică – Marea expediție americană , jocuri
educaționale – Jefferson lab games & puzzles
ASPECTE POZITIVE
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Utilizarea platformei educaționale lectii-virtuale.ro pentru aprofundarea materiei și
evaluarea prin teste online- elevi ai claselor X G, XI I, XI G
Îmbunătățirea comunicării cu elevii și părinții acestora:
o Platforma Adservio – catalogul electronic, pe care am postat teme (cu
modele de rezolvare), rezumatele unor lecții cu informații suplimentare,
linkuri pentru experimente filmate, minutul de știință
o Whatsapp
o Facebook
Stimularea creativității elevilor prin implicarea lor în proiecte și activități
experimentale
Asigurarea caracterului inter-și transdisciplinar al activităților desfășurate
Încurajarea utilizării de către elevi a mijloacelor IT pentru activități de învățare:
→ lecții online, animații și jocuri educaționale, experimente filmate în
laboratoarele universităților
Profesor evaluator la olimpiada județeană de chimie
Membru al Consiliului Consultativ al specialității chimie la ISJ Buzău

ACTIVITĂȚI DE PERFECȚIONARE
Metode interactive de predare-învățare - evaluare – CCD Buzău
Curs de dezvoltare personală – MindDetox

ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT
o Înscrierea unui număr mai mare de elevi pe platformele educaționale care oferă filme
și teste, facilitând accesul la conținut educațional de calitate și oferind feed-back
asupra performanței
o Stimularea participării elevilor la olimpiade, concursuri și sesiuni științifice
o Atragerea unui număr mai mare de elevi pentru participarea la proba de chimie a
examenului de Bacalaureat
o Încurajarea și motivarea elevilor pentru alegerea unui parcurs profesional care implică
chimia: medicină, farmacie, biochimie, chimie alimentară, inginerie medicală, chimie
aplicată, științe aplicate, chimie universitară, etc.
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FIZICĂ
Semestrul I
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 fizică 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

ASPECTE POZITIVE:
Realizrea 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
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informaţii şi schimbul de bune practici
Iluminare corespunzatoare.
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.
CRISTIANA STOICA
În cadrul catedrei de fizică constituită la începutul anului școlar mi-am corelat activitatea cu
aceea a celorlalte catedre din aria curriculară și în acord cu planul managerial aprobat de CA
al Colegiului Național ,,Mihai Eminescu”, realizând urmatoarele activități ce se impun la
modul general:
am elaborat programul de activități anual în concordanță cu activitățile desfășurate
la nivel de școală și județ;
am stabilit tematica ședințelor cu părinții în funcție de cerințele actuale și de
situațiile apărute pe parcurs;
am dezbatut programele de învățământ,stabilind procesul de elaborare al proiectării
didactice ;
am utilizat noi metode de predare în funcție de nivelul fiecarei clase .
am stabilit diverse metode de evaluare și notare (teste,fișe de lucru, experimente de
modelare și simulare, lecții interactive etc.);

CURRICULUM
Aspecte pozitive
În concordanță cu toți membrii catedrei m-a preocupat sustinerea în condiții cât mai
bune a orelor de fizică, fapt ce presupune:
o realizarea unei planificari care să asigure parcurgerea integrală a programei
școlare;
o efectuarea de experimente demonstrative și frontale utilizând aparatura din
dotare;
o realizarea unei colaborări permanente între membrii catedrei dar și între
membrii celorlalte catedre;
o realizarea evaluării rezultatelor procesului didactic (evaluare inițială,
evaluare continuă).
o perfectionarea continuă și susținută a membrilor catedrei în vederea
desfasurarii unei activitati didactice de calitate;
o realizarea evaluării continue;
o parcurgerea programei școlare conform planificăării calendaristice.

Aspecte negative
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-înregistrarea unor situații de slabă comunicare cu o parte din elevi;
-realizarea legăturii interdisciplinare nu a avut caracter permanent;
-abordarea prea teoretica a noțiunilor în unele cazuri;

Activități
În luna octombrie , am discutat cu elevii și părinții analiza rezultatelor testului inițial la clasa
a IX a I, în vederea stabilirii unui plan de măsuri reglator al activității didactice ,adecvat
stilului de învățare al clasei .
În luna ianuarie, colectivul claei a IX-a I a participat la activitățile organizate la nivelul
unității școlare în cadrul evenimentelor derulate ,,Școala Altfel”
Situatia frecvenței
Din analiza frecvenței la orele de fizică pe semestrul l se identifică diferențe între clasele
IX-XI și XII . În ansamblu prezența la ore a fost bună.

Perfecționare
o participarea și absolvirea cursului ,,Global Education: The Citizenship
Dimension” organizat de The North South Centre of the Council of Europe în
perioada 13 noiembrie-10 decembrie 2017.
o participarea la activitățile de perfecționare, instructiv educative, desfășurate în
cadrul cercului pedagogic;
o în calitate de formator la nivel european acord consultanță participanților la
programul ,,Engage”.
Prof. Mariana Burdea a participat in Săptâmăna Altfel la proiectul Copii pentru copii ,proiect
ce implică ajutarea copiilor din Valea Plopului.
GEOGRAFIE
I. Activităţi propuse la începutul anului scolar în cadrul catedrei de geografie
Participarea la consfătuirile profesorilor de geografie, septembrie 2017
Prelucrarea informațiilor primite la Consfătuirile cadrelor didactice
Organizarea activității comisiei metodice
Participarea la activitățile Comisiei metodice – Excursie organizată la Ziua Euroscola
din Parlamentul European, Strasbourg, în cadrul obținerii titlului european de Școală
Ambasador a Parlamentului European – 12 oct. 2017, prof. organizator Albu Daniela,
5. Participarea la Simpozionul Național – Traditie si inovatie in educatie, septembrie
2017
1.
2.
3.
4.
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6. Organizarea Cercului Metodic Județean al profesorilor de geografie la Colegiul
Tehnic, februarie 2018
7. Organizarea Simpozionului județean Universul Cunoașterii pentru elevii liceeni
– mai 2018,
8. 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.
9. Participarea la proiecte educationale inter si transdisciplinare.

II. Activităţi realizate
1. Toti profesorii catedrei:
- au participat la consfătuirile organizate la Liceul Pedagogic ”Spiru Haret”
Buzău, în septembrie 2017;
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 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.
- Toţi membrii catedrei de geografie utilizează eficient auxiliarele curriculare
(tradiţionale şi moderne inclusv soft-ul educaţional INTUITEXT) în procesul de predareînvăţare, 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 a VII-a si a VIII-a, a XI, XII –a, a testelor de evaluare (fişe de progres, fişe de
dezvoltare).
•

Organizarea Cercului Metodic al profesorilor de geografie și informatică,
ianuarie 2018 cu tema ”Utilizarea tablei interactive in lecțiile de geografie” s-a realizat
de către membrii catedrei de geografie și cei ai catedrei de informatică ai CNME. Au
participat 9 de profesori. Au fost prezentatemetodele de lucru cu ajutorul tablei
interactive de către prof. catedrei de informatică: George Voine, Melnic Lucian, matara
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maria și exemple de folosire a celor învatate pentru orele de geografie de către membrii
catedrei noastre.
• Organizarea sesiunii internaționale de evaluare a proiectului internațional ”Ea
Think” in cadrul CNME alaturi de toate cele 5 scoli buzoiene din proiect prin
diseminarea activitatilor desfasurate in prezenta dnului evaluator al Consiliului
Europei care a apreciat gradina scolii dar si activitatile prezentate de elevii si
profesorii din proiect.
D-na profesoara Albu Daniela a avut calitate de membru:
• consultativ al ISJ Buzau - disciplina geografie, conf. adev., am elaborat subiecte
pentru Olimpiada judeteana de geografie,
• consultativ al ISJ Buzau – consiliere si orientare
• participarea elevilor coordonati in cadrul activității Tradiții și obiceiuri de Crăciun
din Cocursul județean al proiectului Dialoguri interculturale, ediția a X- a, din dec.
2017 de la CNME , Buzau.
• Participarea elevilor din cadrul proiectului Școli Ambasador ale Parlamentului
European la seminarul ”Discriminare/nondiscriminare” organizat de Centrul Europe
Direct Buzau, martie 2018,
• A participat la:
• Le séminaire européen “Vivre et développer une culture démocratique à
l’école. Pourquoi ? Comment ? “ qui a lieu du 12 au 13 janvier 2018
au Colegiul National Mihai Eminescu organizat de Consiliul Europei si
Centrul Cultural Francofon Buzau
• Seminarul național de lansare a Monitorului educației și formării 2017,
organizat de Centrul Român de Politici Europene, in 5 dec. 2018, la BIPE Buc.
8. 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 2017;
- 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.
• - toti profesorii catedrei au contribuit la organizarea simularii pentru bacalaureat
• - d-na profesoara Dragomir Cristina face parte din comisia de organizare a probei
anticipate a bacalaureatului francofon.
În primul semestru al anului școlar 2017-2018 d-na profesoara Albu Daniela a finalizat
cursurile:
- Trainingul din cadrul Săpămânii Școala Altfel, 2018 – Curs de dezvoltare personală
organizat pentru elevi, părinți și profesori prin intermediul Asociației pentru CNME buzau,
prin invitarea dnului trainer Marius Darie de la ”John maxwell Team Romania, ianuarie 2018.
- octombrie 2017, Curs formare educațional destinat cadrelor didactice din proiectul
internațional ”Romțni de pretutindeni”, prin CCD Buzau, 6 ore de curs,
A participat cu lucrarea:
- 2017, participare, în curs de tipărire articolul cu tema ”PROIECTELE EUROPENE,
MODELE DE CETĂȚENIE PARTICIPATIVĂ” din cadrul Conferinței cu participare
națională ”tradiție și inovație în educație, Târgoviște
- organizator al:
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Centenarului CNME Buzau prin 3 manifestări culturale și artictice de prestigiu: ”Zilele
Școlii” în 15 ianuarie 2018, Concertul Corului Național de cameră – Madrigal, in
februarie 2018, Concertul violonistului Alexandru Tomescu.
III. Aspecte pozitive:
- aplicarea curriculumului școlar specific specialității, realizarea documentelor
proiective, aplicarea metodologiilor în vigoare,
- d-na profesooara Albu Daniela a organizat Cercul de geografie județan de la Colegiul
Tehnic, in feb. 2018, prin convocarea colegilor de la liceele județului, planifixcarea cercurilor
judetene in cadrul Consiliului Consultativ al ISJ Buzau – dec. 2017,
- pregătirea elevilor capabili de performanță la geografie în cadrul orelor special
destinate din proiectul “Cercul de excelență”(prof. Albu Daniela si prof. Dragomir Cristina) și
organizarea, realizarea de subiecte, evaluarea și analiza rezultatelor elevilor la Olimpiada de
geografie(toti profesorii catedrei) – faza școlară și a Concursului “Terra”(prof. Albu Daniela,
prof. Dragomir Cristina si prof. Voinea Raluca) – mica olimpiadă, în ianuarie 2017.
Rezultatele la concursuri și olimpiade școlare
Profesorii catedrei au participat la:

•
•
•

•

Elaborarea de subiecte pentru olimpiada de geografie, faza judeteana si
nationala la clasa a XII-a, in februarie 2018,

•

Pregătirea elevilor care au participat la olimpiada de geografie, fazele:
locală si judetană, a Concursului ”Terra”,

•

Astfel, se remarcă:

faza locală (10 de elevi participanți) a Olimpiadei de Geografie, ianuarie 2018
faza județeană a Olimpiadei de Geografie (s-au calificat 7 elevi)
Concursul “Terra”- mica olimpiadă - februarie 2015 (3 elevi participanți,3 calificați
la faza județeană, diploma de participare la etapa judeteana)

Nr.
Crt.

Numele și prenumele

Clasa

Nota

1

OPREA G. ADRIAN
CLAUDIU
POP
F.
RALUCA
IOANA

VI

9,50

VI

9,20

a V-a

9,50

C.N. M. EMINESCU
BUZAU

Albu
Mihaela

Daniela

a V-a

9.20

C.N. M. EMINESCU

Albu
Mihaela

Daniela

2

3.

Albu
O.M.
Alexandra

4

Mincu Gh. Bianca

Miruna
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Scoala de provenienta

Profesor

C.N. M. EMINESCU VOINEA RALUCA
BUZAU
C.N. M. EMINESCU
VOINEA RALUCA
BUZAU

BUZAU
5

Apostol M. Alexandru a V-a
Marian

9.00

C.N. M. EMINESCU
BUZAU

Albu
Mihaela

Daniela

Pentru Olimpiada județeană de geografie, s-au calificat elevii care au obtinut premii de
participare:
Nr.
Crt.

Numele și prenumele
NAE C. MIHAI
ANGHEL F. MIRCEA VLAD
GHICA M. ANDREEA TEODORA
UNTEA I. VIOREL
Moldoveanu Eugen
Pescaru Razvan Ionut
Catinca Gabriel

Clasa

Nota

Profesor

XI E
XI E
XIC
XI C
IX I
IX I
IX I

9,50
9,00
9,50
9,00
9,00
8,50
8,50

Albu Daniela Mihaela
Albu Daniela Mihaela
Albu Daniela Mihaela
Albu Daniela Mihaela
Albu Daniela Mihaela
Albu Daniela Mihaela
Albu Daniela Mihaela

- Aplicarea transdisciplinarității, se pretează în cadrul proiectelor și parteneriatelor
educative:
• În platforma digitală a proiectului internațional “et – Thing” organizat de
APDD ”Agenda 21” dna. prof. Albu Daniela și dna. prof. de biologie Voicu
Camelia au postat modulul ”Mirodeniile” și lecțiile interdisciplinare realizate
la clase, în dec. 2017 a fost publicat ghidul de bune practici a proiectului
interbnațional unde se afla publicata lectia de pe platforma.
• Proiectul internațional ”Români de pretutindeni” organizat prin parteneriatul
dintre CNME Buzau și Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Soroca, R. Moldova a
cuprins 2 activități : în ctombrie cursurile de formare prin CCD Buzau , vizita
la Primăria orașului Buzau, CJ Buzau, excursie la Trovantii din comuna
Bozioru prin venirea delegatiei de profesori din Soroca in Buzau iar în
februarie 2018 a inclus vizita și activitățile desfășurate în cadrul liceului din
Soroca a delegatiei din liceul nostru. Prof. Albu Daniela a participat alături de
delegatia de elevi si profesori condusa de dir. Voicu camelia la : conferinta
itorica realizata de Centrul Cultural Român din R. Moldova, participarea la
activitățile metodico - științifice susț”, lansare de carte tec.
- diseminarea proiectului“Ea – Thing” în cadrul Seminarului Internațional al
Ea Think” din Viena, septembrie 2017, participare Albu Daniela,
- diseminarea parteneriatului si a gradinilor la emisiunea ”Din grădina Danei”
prin filmările realizare de echipa TVRomania în școală, septembrie 2017.
(profesor Albu Daniela)
• Dna. prof. Albu Daniela a continuat activitățile din proiectul Național ”Școli
Ambasador ale Parlamentului European” organizat de BIPE, MEN, APDD
”Agenda 21”, prin noua selectie de elevi – 24 si 3 profesori precum si prin
activitatile desfasurate in acest semestru, fiind organizatorul proiectului în
CNME.
• proiectul regional ”UE persepective si dezvoltare educational”, editia a IV-a,
inclus in CAER a primit aprobarea ISJ si MEN urmand a se desfășura în
următoarele luni.
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•

In urma activitatii de pregatire pe care profesorii catedrei au desfasurat-o cu
elevii la olimpiada judeteana s-au calificat urmatorii
Tabel Nominal cu elevii din Colegiul National “M. Eminescu” Buzau
calificati la faza judeteana a Olimpiadei de geografie
2017-2018

N
Numele și prenumele
r.
Cr
t.
1 DEDU C. COSMIN ADRIAN

Clasa

Nota

IX I

9,25

2

MIRITA D. CRISTIAN IONUT

IX I

9,10

3

IORDACHE
RAZVAN

IONUT

IX I

9,00

C.N. M. EMINESCU
BUZAU

Ticleanu Mariana

4

DINU
V.I.
COSMINA

ANDREEA

IX C

9,00

C.N. M. EMINESCU
BUZAU

Dragomir Cristina

5

PESCARU
IONUȚ

G.

RĂZVAN

IXH

8,55

C.N. M. EMINESCU
BUZAU

Albu Daniela Mihaela

6

CATINCA
A.
LAURENTIU

GABRIEL

IX H

8,50

C.N. M. EMINESCU
BUZAU

Albu Daniela Mihaela

7

MOLDOVEANU Ș. EUGEN

IX H

8,50

C.N. M. EMINESCU
BUZAU

Albu Daniela Mihaela

8

CRUCERU M.
THEODORA

XC

9,00

C.N. M. EMINESCU
BUZAU

Mihaila Denisa

9

NAE C. MIHAI

XI E

9,60

C.N. M. EMINESCU
BUZAU

Albu Daniela Mihaela

10 ANGHEL F. MIRCEA VLAD

XI E

9,20

C.N. M. EMINESCU
BUZAU

Albu Daniela Mihaela

11 GHICA
M.
TEODORA

XI C

8,50

C.N. M. EMINESCU
BUZAU

Albu Daniela Mihaela

XI C

8,80

C.N. M. EMINESCU
BUZAU

Albu Daniela Mihaela

L.

12 UNTEA I. VIOREL

E.

ANCA

ANDREEA
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Scoala de provenienta

Profesor

C.N. M. EMINESCU Ticleanu Mariana
BUZAU
C.N. M. EMINESCU
Ticleanu Mariana
BUZAU

Aplicarea transdisciplinarității, se pretează în cadrul proiectelor și parteneriatelor
educative:
• În platforma digitală a proiectului internațional “et – Thing” organizat de
APDD ”Agenda 21” dna. prof. Albu Daniela și dna. prof. de biologie Voicu
Camelia au postat modulul ”Mirodeniile” și lecțiile interdisciplinare realizate
la clase, în dec. 2017 a fost publicat ghidul de bune practici a proiectului
interbnațional unde se afla publicata lectia de pe platforma.
• Proiectul internațional ”Români de pretutindeni” organizat prin parteneriatul
dintre CNME Buzau și Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Soroca, R. Moldova a
cuprins 2 activități : în ctombrie cursurile de formare prin CCD Buzau , vizita
la Primăria orașului Buzau, CJ Buzau, excursie la Trovantii din comuna
Bozioru prin venirea delegatiei de profesori din Soroca in Buzau iar în
februarie 2018 a inclus vizita și activitățile desfășurate în cadrul liceului din
Soroca a delegatiei din liceul nostru. Prof. Albu Daniela a participat alături de
delegatia de elevi si profesori condusa de dir. Voicu Camelia la: conferinta
istorica realizata de Centrul Cultural Român din R. Moldova, participarea la
activitățile metodico - științifice susținand lansare de carte
- diseminarea proiectului“Ea – Thing” în cadrul Seminarului Internațional al
Ea Think” din Viena, septembrie 2017, participare Albu Daniela,
- diseminarea parteneriatului si a gradinilor la emisiunea ”Din grădina Danei”
prin filmările realizare de echipa TVRomania în școală, septembrie 2017.
(profesor Albu Daniela)
• Dna. prof. Albu Daniela a continuat activitățile din proiectul Național ”Școli
Ambasador ale Parlamentului European” organizat de BIPE, MEN, APDD
”Agenda 21”, prin noua selectie de elevi – 24 si 3 profesori precum si prin
activitatile desfasurate in acest semestru, fiind organizatorul proiectului în
CNME, din acest proiect facand parte si d-na prof. Cristina Dragomir.
• proiectul regional ”UE persepective si dezvoltare educational”, editia a IV-a,
inclus in CAER a primit aprobarea ISJ si MEN urmand a se desfășura în
următoarele luni.
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.
- reamenajarea cabinetului de geografie cu aparatură, mijloace moderne de lucru etc.
- propunerea de cursuri opționale (”Geografia României”) pentru examenul de bacalaureat,
încă din clasa a XI-a, pentru clasele de profil uman, pentru descongetionarea materiei în cls. a
XII-a, mai ales la cele care au doar o oră/săptămână.
V. Activități de perfecționare
- organizarea de activități metodice de perfecționare în parteneriat cu catedra de
informatică pentru utilizarea tablelor interactive la disciplina geografie.
- organizarea de activități metodice de perfecționare în parteneriat cu catedra de
informatică pentru utilizarea tablelor interactive la disciplina geografie.
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ENGLEZA
Pe semestrul I al anului scolar 2017-2018, 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. Saptamana Educatiei Globale – au avut loc activitati oganizate de toti membrii
catedrei. In cadrul Saptaminii Educatiei Globale, 18-26 noiembrie 2017, d-na prof.
Liliana-Adina Caloian a organizat concursul on-line de scriere creativa “My world
depends on us”. La concurs au participat, cu eseuri de diverse tipuri sau poezii, 18
elevi de la grupele din clasele a XI-a C si a XII-a C, bilingv engleza, la care preda d-na
profesoara. S-au acordat 7 premii si mentiuni constind in carti sponsorizate de d-na
profesoara Liliana-Adina Caloian.
3. Concursul National de Creatie Literara si Plastica “ART WITH FICTION AND
POETRY” initiat de Liceul Teoretic “Henri Coanda” din Craiova .
Lucrarile elevilor (creatii literare in lb. engleza si desene) vor aparea in revista
publicata cu acest prilej.
Au participat cu lucrari elevi coordonati de prof.:

Liliana Caloian, Monica

Haralambie, Daniela Avram, Mihaela Vlad. Se astepta inca rezultatele.
5. Elevii coordonati de d-na prof. Liliana Caloian au obtinut urmatoarele premii la
concursuri nationale si judetene:
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1. Premiul I, Epuran Stefan, clasa a XI-a C, la Concursul National de Creatie Plastica
si Literara “Sarbatoarea Crizantemelor”, sectiunea creatie literara in limba engleza;
2. Premiul I, Pletea Anamaria, clasa a XI-a C, Concursul National de Creatie Plastica
si Literara “Sarbatoarea Crizantemelor”, sectiunea creatie literara in limba engleza.
Lucrarile acestor 2 elevi au fost publicate in revista cu ISSN publicata cu acest prilej.
3. Premiul I, Epuran Stefan, clasa a XI-a C, la Concursul Judetean “M. Eminescu,
poetul nepereche perceput in contemporaneitate”, organizat de colegiul nostru,
sectiunea traducere,
4. Premiul I, Stemate Sonia, clasa a XI-a C, la acelasi concurs.
6. In 1 noiembrie 2017 membrii catedrei au participat la cercul pedagogic sustinut la
Liceul Margareta Sterian , Buzau si la workshop-ul Cambridge English: First si
Cambridge English: Advanced organizat cu acest prilej.
7. D-nele profesoare Zecheru Mihaela si Haralambie Monica au organizat simularea
examenului Cambridge – CAE si FCE, in parteneriat cu Centrul de Evaluare
Eurolingva, la care au participat elevi pregatiti de toti membrii catedrei.
8. Prof. Avram Daniela a redactat subiecte pentru examenul de diferențe la Geografia
Angliei și a participat la evaluarea elevilor participanți
9. Prof. Avram Daniela a obținut o sponsorizare în valoare de 400 de lei constând în
seturile de CD-uri la manualele Going for Gold, Gold Advanced și Gold Proficiency.
10. Au redactat propuneri de subiecte pt. Olimpiada de lb. engleza si au facut parte din
comisia de evaluare la etapele pe scoala si locala.
11. In luna ianuarie, profesorii catedrei s-au implicat în organizarea si desfasurarea
manifestarilor dedicate Zilelor Colegiului Național “Mihai Eminescu” si au jurizat
lucrari prezentate la Concursul National de Traduceri din opera eminesciana organizat
de colegiul nostru.
12. Prof. Monica Haralambie, Mihaela Vlad si Roxana Lupu luat parte la activitati
specifice in cadrul Consiliului Consultativ al profesorilor de limba engleza si de limba
germana din cadrul ISJ Buzau.
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13. Prof. Lupu Roxana a participat la:
1. Centrul de Excelenta limba germana, clasa a 9-a, lunea, ora 11.35 - 12.25.
2. Seminarul de pregătire a Olimpiadei județene și naționale de Limba Germana
Modernă, in calitate de membru al Comsiei Centrale, la Vulcan, Jud. Brașov, intre 24.
- 28.01.2018, seminar desfășurat sub patronajul Ministerului Educației și al Institutului
Goethe, București.
ISTORIE
Semnificative pentru activitatea catedrei în semestrul I, anul şcolar 2017-2018 sunt următoarele aspecte:
A . Activităţi propuse:
1-. Realizarea, în concordanţă cu obiectivele, competenţele si conţinuturile programelor şcolare de istorie în
vigoare a planificărilor anuale si semestriale în timp util desfăşurării procesului didactic;
2.- Activitatea la clasa- centrată pe elev, utilizearea metodelor interactive aplicate pentru a facilita progresul
în ritm propriu, diferenţiat, al elevilor;
3.- Organizarea unor activităţi comemorative şi aniversare;
4.- Organizarea şi participarea elevilor şi a profesorilor la simpozioane judeţene şi naţionale, sesiuni de
comunicări ştiinţifice, proiecte, programe, publicaţii;
5.- Proiectarea si aplicarea unui curriculum complementar pentru pregătirea elevilor capabili de performanţă
şi pregătirea suplimentară pentru concursurile şcolare şi pentru examenul de bacalaureat;.
6. – Participarea membrilor catedrei la activităţile metodice.
B. Activităţi realizate:
A.1.- -Întocmirea documentelor de planificare, organizarea activităţii catedrei, dezbaterea temelor stabilite în
şedinţele de catedră.
A.2.- Adaptarea strategiilor şi a conţinuturilor specifice disciplinei s-a realizat în funcţie de particularităţile
elevilor. În procesul de predare-învăţare, membrii catedrei au recurs la utilizarea diferenţiată a manualelor
alternative, a auxiliarelor curriculare si a testelor de evaluare.
A.3. - Comemorarea Zilei Holocaust-ului în România- - 9 octombrie, 2017-membrii catedrei;
- Sărbătorirea Zilei Naţionale a României-membrii catedrei;
- Sărbătorirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor -membrii catedrei;
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A.4.- 16 septembrie 2017 - Zilele Europene ale Patrimoniului- excursie in parteneriat cu Directia Judeteana
penru Cultura Buzau -jud Tulcea- obiective vizate -Cetatile Enisala, Argamum -prof. Costache- Bolocan
Mihaela
- Memoria vegetală, lecţie deschisă transdisciplinară istorie-chimie-literatură; în cadrul Proiectului
Internațional „Românii de pretutindeni”, realizat între Colegiul Național „Mihai Eminescu” Buzău, România, și
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Raionul Soroca, Republica Moldova- prof. Nicolae Gabriel
- Prof. Nicolae Gabriel în echipa de organizare a activităţii ,,Copilăria e încă aici...”, întâlnire cu scriitoarea și
jurnalista Adina Popescu, 27.11.2017;
- Prof. Nicolae Gabriel.coordonator la prima fază a Concursului Humanitas în licee, având ca temă Lumea de
altădată din paginile unui jurnal. Ca suport bibliografic, se menționează cărțile: Istoria vieții mele.
Autobiografie din 1845, de Teodor Vârnav și Jurnalul unei fete greu de mulțumit, de Jeni Acterian. 25.11.2017
- Prof. Nicolae Gabriel-participare la evaluarea Proiectului Internaţional „EAThink”, 8 decembrie 2017, în
colaborare cu Agenda 21;
- Zilele Colegiului ”Mihai Eminescu”; Școala Altfel „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”:
- vizite la Muzeul Județean Buzău şi la alte obiective din oraş- membrii catedrei;
- prof. Nicolae Gabriel: -15 ianuarie 2018 – participare ca moderator la un atelier de lectură şi dezbatere, în
cadrul Simpozionului Judeţean „A citi. A reciti”;
-participare la conferinţa susţinută de Alex Ştefănescu, critic literar;
-în echipa de organizare a concertului Corului Naţional Madrigal;
- activităţi diverse, ca profesor al clasei a V-a A, a VI-a, a IX-a B, a XI-a I;
- Elefanţii joacă biliard, lecţie deschisă transdisciplinară istorie-chimie-literatură; 15
ianuarie 2018
- organizator şi participant la ZICI, Ziua Internaţională a Cititului Împreună, 1
februarie 2018; activitate de promovare a lecturii; clasa a V-a A
A.5- Selectarea şi pregătirea elevilor pentru etapa pe şcoală, locală şi cea judeţeană a Olimpiadei de istoriemembrii catedrei ;
- Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat -membrii catedrei;
A.6.-Membrii catedrei au participat la activităţile metodice desfăşurate în cadrul Cercului pedagogic al
profesorilor de istorie;
-Participarea d-nei prof. Marinescu Dida la Modulul interdisciplinar- bacalaureat francofon.
C. Aspecte pozitive:
-Creşterea ponderii elevilor care ating standardele educaţionale corespunzatoare vârstei şi rezultatele foarte bune
obţinute la sfârşitul semestrului I;
-Interesul elevilor faţă de activităţile specifice catedrei şi implicarea lor în organizarea acestora;
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-Interesul elevilor şi al profesorilor faţă de participarea la simpozioane judeţene şi naţionale, sesiuni de
comunicări ştiinţifice, dovedit prin premiile obţinute;
- Pentru etapele pe localitate şi judeţ ale Olimpiadei de Istorie s-au calificat elevi la toate nivelurile de studiu;
-Parteneriatele încheiate, Muzeul Judeţean Buzău, Fundaţia Mareşal Alexandru Averescu etc.
D. Aspecte de îmbunătăţit:
- Creşterea interesului elevilor faţă de disciplină, atragerea unui număr mai mare de elevi la activităţile catedrei,
la concursurile şi olimpiadele şcolare, la simpozioanele şi sesiunile de comunicări adresate acestora;
- Utilizarea, într-o pondere mai mare, a metodele interactive;
-Atragerea unor noi parteneriate;
- Implicarea activă a elevilor şi a profesorilor în activităţile extraşcolare cu caracter educativ, mai cu seamă în
cele care solicită implicarea în viaţa comunităţii şi însuşirea unor elemente de istorie locală.
E. Activităţi de perfecţionare:
-participare la cursul Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare-evaluare, 6 ore; 30.10.2017; CCD
Buzău; proiectul Internaţional Români de pretutinden –prof Tănase Cristina şi Nicolae Gabriel ;
-participare la seminarul european de formare Cultura democratcă în şcoală. Cu ce mijloace şi pentru ce?
(16 ore), organizat de I.S.J.Buzău, Centrul Cultural Francofon Buzău, CCD Buzău, 12-13 ianuarie 2018- prof .
Costache- Bolocan Mihaela şi Nicolae Gabriel

LIMBA LATINA
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 Cerc Pedagogic – film documentar - “ROMA – TRECUT SI PREZENT”.

ACTIVITATI REALIZATE:
-

Întocmirea planificărilor semestriale şi anuale – septembrie 2017
“ŞTAFETA OLIMPICILOR” – întâlnirea olimpicilor care au absolvit colegiul cu “bobocii” din
clasa a 9-a – sept. 2017 - activitate catedra;
Întocmirea grupelor de excelenţă în cadrul Centrului de Excelenţă “EMINESCIENII”–
septembrie - octombrie 2017
Întocmirea programelor de pregătire suplimentară pentru performanţă în cadrul Centrului de
Excelenţă “EMINESCIENII” – septembrie - octombrie 2017
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-

Activitate Cerc Pedagogic – film documentar - “ROMA – TRECUT SI PREZENT”.

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;

ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂŢIT:
Creşterea interesului elevilor pentru valorile culturale păstrate din antichitate şi pentru studiul limbii
latine.
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5.ACTIVITATEA EDUCATIVA
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
•

Unitatea de învătamant:Colegiul National ”Mihai Eminescu” Buzau

•

Adresa email, tel.:eminescubuzau@yahoo.com, 0728.720278

•

Director: prof. Voicu Camelia

•

Prof. coordonator educativ - datele de contact (tel scoala, tel. mobil, email): Fetic
Mirabela, 0740319475, mirabela_fatu@yahoo.fr

•

Nr.cadre didactice - 81, nr. diriginti: 44

•

Numar de elevi si nr de clase pe cicluri de invatamant:
o V-VIII - 128 elevi
o IX-XII - 1141 elevi
Informatii privind starea disciplinara, pe scoala:

•
•

nr. absente/ scoala/ nivel de clase:

Clasa a IX-a - absente total 1972 din care motívate 1398
Clasa a X-a - absente total 4737 din care motívate 3265
Clasa a XI-a - absente total 4517 din care motivate 3236
Clasa a XII-a - absente total 5586 din care motivate 3908
Gimnaziu – absente total 623 din care motivate 623
•

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

Clasa a IX - a - 0
Clasa a

X- a - 5

Clasa a XI - a - 6
Clasa a XII - a - 8
Gimnaziu - 0
•

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

•

nr. elevi exmatriculati - clasa XI-0

•

elevi aflati in situatii de risc:

- elevi proveniti din grupuri dezavantajate-0
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- 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 - 24 « Bani
de liceu », 1 elev cu CES la cls. A X-a H

•

nr. evenimente extraşcolare organizate la nivelul şcolii :
•

serbarea de Crăciun

•

2 excursii internaționale :
- Strasbourg, 15 elevi si 2 profesori: Albu Daniela și Palela Rădița,
participare la “Ziua Euroscola” din Parlamentul European, STRASBOURG
- Soroca, Moldova, 06-10 octombrie 2017, excursie în cadrul proiectului Romani
de pretutindeni, 10 profesori, coordonator - dir. prof. Voicu Camelia

•

04 – 06 decembrie 2017: au fost confectionate materiale de Craciun si au fost
decorate holurile scolii, salile de curs si scena amfiteatrului pentru serbarea de
colinde – prof. Sava Elisabeta;

•

04 – 06 decembrie 2017: au fost confectionate materiale de Craciun si au fost
decorate holurile scolii, salile de curs si scena amfiteatrului pentru serbarea de
colinde – prof. Sava Elisabeta;

•

04 decembrie 2017 – elevele de la Centrul de excelenta al CNME au insotit copiii
de la Liceul Special pentru Deficienti de Vedere Buzau la Stejarii Country Club
din Bucuresti, unde au sustinut un concert de colinde si cantece de iarna, cu ocazia
dineului de binefacere la care a participat Paul Brummel, Ambasadorul Marii
Britanii la Bucuresti – prof. coord. Craciunescu Mirela si Radulescu Ciprian;

•

09 decembrie 2017 – Organizarea si desfasurarea Festivalului Scolilor, editia a IVa, in Amfiteatrul CNME, la care au participat profesorii de Educatie muzicala din
judet cu grupuri vocale si coruri care au interpretat cantece de iarna si colinde
traditionale, festival organizat sub egida Programului National Cantus Mundi
Romania – prof. dr. Radulescu Ciprian;

•

11 – 22 decembrie 2017: expozitie „Traditii si obiceiuri de iarna” – prof. coord.
Sava Elisabeta;

•

20 decembrie 2017 – in amfiteatrul Colegiului s-a desfasurat Serbarea de Craciun
a elevilor eminescieni – prof. dr. Radulescu Ciprian;
54

•

15 ianuarie 2018 – Deschiderea oficiala a Centenarului CNME. Membrii grupului
vocal “Songs” au interpretat cantece pe versurile marelui poet Mihai Eminescu –
prof. coord. Radulescu Ciprian. In perioada Saptamana altfel toti profesorii ce fac
parte din Comisia metodica de Religie si Arte au participat la activitatile de
promovare a scolii cu prilejul Centenarului CNME;

•

3 excursii ale claselor în perioada Școlii Altfel

•

1 punct de informare al proiectului național ”Școli ambasador ale Parlamentului
European

•

activitati ale proiectelor:

•

18 activitati in cadrul Saptamanii Educatiei Globale,

•

aplicarea procedurii de organizare a Şcolii Altfel 2017-2018 prin colectarea de
propuneri de activitati de la elevi, parinti si profesori, institutii partenere, ONG-uri
care sa se desfasoare in perioada respectiva.

•

CNME a fost partener in desfasurarea Festivalului National de Teatru Eugen
Ionesco, 25-26 NOIEMBRIE 2017

•

nr. actiuni de prevenire (1 actiune alaturi de IJP – Prudenta la volan, 1 actiune
alaturi de Agenția Națională Antidrog, activitate de prevenire a consumului de
canabis

-

Campania # Pot Altfel, 2 intalniri cu magistrati din cadrul

Tribunalului Buzau care au vorbit elevilor despre raspunderea penala la varsta
majoratului, 1 actiune in colaborare cu OGI, Maternitatea Buzau- Boli cu
transmitere sexuala) 30 – 120 participanti/ actiune.
•

Proiecte judetene desfasurate in cadrul Saptamanii Altfel : Stradanie si iscusinta
in matematica; Mihai Eminescu, “poetul nepereche”, in contemporaneitate”

•

Concursul sportiv : Cupa lui Mos Craciun- 150 elevi implicati in activitatile
propuse. Campionat de baschet, baieti si fete, volei, baieti si fete, tenis de masabaieti si fete, kendama. In cadrul acestui concurs au fost de asemenea colectate
jucarii, haine, carti si incaltamainte care au fost donate Fundatiei Sf. Sava.
Organizatori prof de sport si elevii : Toma Sebastian, Neagu Elena, Neagu
Alexandru, Negoita Petronela si Asociatia CNME

•

4 activitati metodice in comisia dirigintilor si tematica acestora:
- Organizarea comisiei metodice si a activitatilor educative-sep 2017
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- Evaluarea dirigintilor conform fisei de evaluare proprii a CNME, oct. 2017
- distribuirea de instrumente utile in activitatea de dirigentie: portofoliul
dirigintelui, fisa de raportare a activitatii educative;
- aplicarea propriilor fișe de evaluare a activității de diriginte pentru anul școlar
2016-2017, prin instrumentul propriu elaborat de coordonatorul educativ
- În data de 5 decembrie 2017, dir. adj. Daniela Albu a participat la
conferința de lansare a ”Monitorului Educației și Formării, organizat de
Reprezentanța Comisiei Europene la Biroul de Informare al Parlementului
Eurpean din București. Documentul este publicat de Comisia Europeană,
Direcția generală Educație, Tineret, Sport șu Cultură la data de 9 noiembrie 2017.
Monitorul analizează cele mai recente date pentru UE și România și relevanța lor
pentru politicile educaționale.
Principala temă a raportului din acest an este echitatea în educație. Evenimentul a
facilitat dialogul între autoritățile publice, instituții în domeniul educației,
societatea civilă și alte părți împlicate în domeniul ocupării, politicilor sociale și a
cerectării științifice, în vederea încurajării unei discuții asupra principalelor
concluzii și facilitării schimbului de bune practici.
•

propuneri pentru eficientizarea activitatii educative din şcoală:

- Pentru îmbunatatirea 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 2017-2018.

Priorităţi:
aplicarea legislaţiei în vigoare;
realizarea activităţii de consiliere şi orientare/dirigenţie în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
realizarea de activităţi de consiliere/asistență;
dezvoltarea, la nivel regional şi local, a ofertei educaţionale opţionale, a activităţilor
extracurriculare şi extraşcolare, în conformitate cu priorităţile naţionale, UE şi
mondiale, până în 2020 şi în perspectiva 2030, în domeniul educaţiei pentru sănătate,
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educaţiei pentru dezvoltare durabilă, educaţiei pentru cetăţenie democratică,
educaţiei rutiere, educaţiei globale pentru dezvoltare, educaţie pentru conştientizare
şi expresie culturală etc., în colaborare cu instituţii guvernamentale descentralizate,
nonguvernamentale şi internaţionale;
dezvoltarea parteneriatelor la nivel internațional, european, național, regional şi local
în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
studierea/analiza/propuneri de îmbunătăţire a documentelor specifice activităţii de
consiliere şi orientare/dirigenţie şi activităţii educative şcolare şi extraşcolare, care
sunt în dezbatere publică pe site-ul MEN;
sprijinirea şi consilierea profesorilor diriginți, a profesorilor propunători de proiecte şi
programe educative, şcolare şi extraşcolare, în sensul valorizării acestora şi
recompensării prin diverse mijloace, în funcţie de resurse şi în conformitate cu
prevederile legale;
aplicarea și monitorizarea, evaluarea, conformă cu Metodologia de organizare, a
Programului Național ”Şcoala Altfel”;
aplicarea prevederilor legislative referitoare la prevenirea situaţiilor de urgenţă sau,
după caz, pregătirea pentru eventualitatea unor situaţii de urgenţă
diseminarea la nivelul unităţii de învăţământ a informaţiilor referitoare la
parteneriatele la nivel internațional, european, naţional, regional şi judeţean şi la
concursurile şcolare şi extraşcolare naţionale organizate de MEN şi parteneri.

ANALIZA SWOT a starii educatiei din şcoală
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;
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- 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-backul;
- 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;
- program de pregatire suplimentara, intensiva pentru olimpiadele și concursurile școlare și
extrașcolare, exemenele de final de ciclu de invatamant realizate de profesorii colegiului prin
proiectul ”Centrul de Excelență al CNME” inclus în CAEJ,
- 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 Şcolar 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
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orientarea şcolara 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 şcolii; 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 şcolii, judetene,
nationale si internationale sau la diversele proiecte si concursuri propuse de ISJ-Buzau si
MEN sau ale partenerilor educationali.
- continuarea utilizarii manualelor si auxiliarelor didactice primite in biblioteca şcolii prin
proiectele si programele pilot care s-au desfasurat in şcoală, devenind școală resursă pentru
experiențele educative formale și nonformale la nivelul județului sau la nivel național: 3
formatori naționali în programul Școala de vara - ”Avocatul Elevului”, “Educație pentru
cetățenie democratică”, “Educatie pentru viitorii parinti”, site-ul proiectului si culegerea de
lectii de bune practice “Migratie si cetatenie globala la şcoală, culegere pentru cadre didactice
din invatamantul preuniversitar” prin proiectul international “Parlez-vous Global”, site-ul
proiectului international “eT Think 2015” aflate sub organizatia Consiliului Europei, Europe
Aid/134863/C/ACT/MULTI in derulare 2015-2017,” brosuri si ghiduri ale Academiei de vara
a tarilor din SE Europei “Drepturile Omului in actiune” aflata sub organizatia Consiliului
Europei, materiale informative de la Biroul de informare al parlamentului European din
România.

PUNCTE SLABE
- descreşterea interesului elevilor 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 ;

- OPORTUNITĂŢI
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- colaborarea cu:
a) psihologul şcolar, dna Bucea Veronica analizeaza mediul educaţional; realizeaza
permanent consilierea în vederea carierei elevilor din clasele terminale a XII-a, a VIII-a;
consilierea elevilor şi părinţilor pentru prevenirea violenţei în rândul copiilor; dezvoltarea
de programe și platforme, de chestionare în vederea orientarii școlare și profesionale, a
reducerii situațiilor de risc în care sunt elevii cu părinți plecați în străinătate, etc.
Se remarcă:
•

Elaborarea de fise de lucru online pentru elevi utilizand site-ul testmoz.com, exemple:
Gandirea ca sistem de operatii - https://testmoz.com/605038, Gandirea_recapitulare - https://testmoz.com/243911, Memoria -https://testmoz.com/221799 etc. Uitarea https://testmoz.com/221934 etc.

•

Sprijinirea elevilor in realizarea de proiecte in care sa utilizeze intr-o maniera creativa
cunostintele de psihologie avand ca rezultat pliante, afise, prezentari. Materialele
realizate sunt postate pe site http://psihologie2016-2017.wikispaces.com/

•

A publicat numeroase articole pe Site-urile pentru elevi , am realizat Grupuri de lucru /
clase virtuale – peste 200 de elvi implicati in activitatile online : - http://myprioritycariera-mea.wikispaces.com/ , http://stop-violentei.wikispaces.com/ etc.

•

La nivelul cabinetului psihopedagogicau fost analizate si rezultatele obtinute in urma
realizarii de cercetari pe baza de chestionar online (coordonarea cercetarilor a fost
realizata de prof. psihopedagog Veronica Bucea) pe baza carora au fost facute
propuneri pentru realizarea de planuri operationale:

•

Cercetarea – Statutul elevului (activitate realizata la comanda ISJ Buzau)
https://docs.google.com/forms/d/1VJqe44sk--uoVHWBhlG_1aU4fkL2xwyrOoPzAUztCg/edit#responses

•

Cercetarea “Impreuna impotriva violentei in mediul şcolar” – Stop violentei in mediul
şcolar_cercetare 2015-2017 https://www.surveymonkey.com/r/VZSBF5J

•

Cercetarea “Cauzele frecventei neritmice”
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB5AvoP2AjHVpe98a3meEBuw6Fa8s
P3LBFf81xcZ4XwRiDtQ/viewform

•

Cercetarea - “Nevoile copiilor cu parinti plecati la munca in
strainatate”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe33laCYG4lF1qZYRo0THndhz-91Cc-3Cul7dsqUKams1Dqw/viewform
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•

In acest an şcolar prin colaborarea cu cabinetul psihopedagogic al şcolii, 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, comunicare prin
grupurile de facebook ale claselor.
c) Politia de Proximitate, CEPECA, DJA în înlăturarea cauzelor
absenteismului/abandonului şcolar/delincventei juvenile/consumului de substante
etnobotanice, antiviolenta etc.
d) cabinetul medical al şcolii și cel stomatologic 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.
Dna consilier a derulat de asemenea si proiectele de mai jos :
•

TITLUL ACTIVITATII ___ Peer to peer education
Preventie antidrog / Informare si Consiliere psihopedagogica
TIPUL DE PROIECT EDUCATIV IN CARE SE INCADREAZA (cultural, civic,
ecologic, sport-turism, sanatate etc)_Sanatate mentala si emotionala
GRUPUL TINTA elevi si parinti
NR. ELEVI IMPLICATI 432 elevi si 16 parinti
PROFESOR COORDONATOR

_Prof. psihopedagog, Veronica Bucea

DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATII (scop, rezultate, premii etc)
Scopul activitatilor: Adoptărea unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri
1. Activitatea 1: Conferinta /dezbatere pentru elevi, cu participarea Centrului de
Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Buzau, ianuarie 2018 - (participanti:
aprox. 300 elevi din clasele IX_XII);
2. Activitatea 2: Informare /dezbatere parinti, cu participarea Centrului de Prevenire,
Evaluare si Consiliere Antidrog Buzau - (participanti : 16 parinti, clasa a XI C, prof.
R.Palela) ;
3. Activitatea 4: Consiliere de grup – Peer to peer education_”Eu si deciziile mele”,
ianuarie-februarie 2018 - (clase implicate: IX F, IX C, IX, I, X C, XI E – 103 elevi)
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4. Activitatea 5: Consiliere de grup – Peer to peer education_”Strategie de actiune /
educatie de la egal la egal”, februarie 2018 - (clase implicate IX I- 29 elevi)
PARTENERI EDUCATIV :CPECA Buzau, IJP Buzau
ALTELE : Elevii si parintii au apreciat activitatile ca fiind educative, atractive,
interesante, foate utile

•

TITLUL ACTIVITATII __ “Un viitor pentru fiecare- Cariera mea, pas cu pas”___
GRUPUL TINTA _elevii din clasele XII A, XII C, XII E, XII I, XI A, XI B, XI C,
XI D, XI F, XI I
NR. ELEVI IMPLICATI _aproximativ 300 elevi_
PROFESOR COORDONATOR __ Prof. psihopedagog, Veronica Bucea
(coordinator local)__
DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATII (scop, rezultate, premii etc) _

Proiectul răspunde solicitării elevilor şcolii de a fi sprijiniţi în alegerea opţiunilor
educaţionale sau profesionale si are drept scopSprijinirea elevilor în realizarea unui
management eficient al propriei cariere.
Activitatile desfasurate au vizat învăţarea unor abilităţi de coping pentru a face faţă cât
mai bine la schimbările legate de vârstă şi la problemele cu care se confruntă; cunoaşterea
mecanismelor de integrare socio-profesională în condiţiile cerute de piaţa muncii;
dezvoltarea unor abilităţi de explorare a traseelor educaţionale şi profesionale.
Activitati face to face si sincron & asincron http://mypriority-cariera-mea.wikispaces.com/
PARTENERI EDUCATIVI AJOFM
ALTELE Proiectul este coordonat de CJAP Buzau
•

TITLUL ACTIVITATII __ “Ma descurc singur” ___
TIPUL DE PROIECT EDUCATIV IN CARE SE INCADREAZA (cultural, civic,
ecologic, sport-turism, sanatate etc) -Dezvoltare personala-Asistenta psihopedagogica
GRUPUL TINTA __elevi din clasele IX_X ai caror parinti sunt pecati la munca in
strainatate___
NR. ELEVI IMPLICATI __36 elevi_____________
PROFESOR COORDONATOR __ Prof. psihopedagog, Veronica Bucea ___
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DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATII (scop, rezultate, premii etc)
Proiectul este coordonat de CJAP Buzau, se adresează copiilor/adolescentilor cu
părinţi migranţi si vizeză dezvoltarea capacităţii de a faţă cât mai bine situaţiei dificile
cu care se confruntă, în condiţiile creşterii resurselor lor adaptative. Proiectul cuprinde
urmatoarele activitati:
1. Alcătuirea bazei de date; Selectarea grupului ţintă
2. Prezentarea generală a proiectului “Mă descurc singur?!”; organizarea grupurilor
de lucru pentru atelierele activităţilor proiectului
3.Activitate de intercunoaştere - “Eu sunt…tu eşti…”
4. Activitate de autocunoaştere şi autoapreciere obiectivă a personalităţii - „Mă
evaluez negativ, mă evaluez pozitiv”
5. Activitate de identificare a scalei de valori personale - “Ce este important pentru
mine?”
6.Activitate de înţelegere şi acceptare a propriilor emoţii - “Cum mă simt?!”
7. Activitate de dezvoltare personală, prin consolidarea unei imagini de sine realiste şi
a unei stime de sine pozitive - „Ajută-te să fii fericit”
8. Activitate de evaluare a proiectului - “La final…voi putea să mă descurc
singur?!”
Activitati sincron si asincron - http://pasaport-pentru-succes.wikispaces.com/
ALTELE__Nota : In luna martie se desfasoara activitatea 4

•

TITLUL ACTIVITATII _ PEER MEDIATION / MEDIEREA DE LA EGAL
LA EGAL __

TIPUL DE PROIECT EDUCATIV IN CARE SE INCADREAZA (cultural, civic,
ecologic, sport-turism, sanatate etc)__ civic- Dezvoltare personala-Asistenta psihopedagogica
_
GRUPUL TINTA ____cate un reprezentat al claselor IX-XI_______
NR. ELEVI IMPLICATI ______17 elevi______________
PROFESOR COORDONATOR _Prof. psihopedagog, Veronica Bucea___
DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATII (scop, rezultate, premii etc)
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SCOPUL PROGRAMULUI este reducerea violenței din mediul școlar prin promovarea
unor metode pozitive şi eficiente de educare socio-emoţională a copiilor și intervenție civică
responsabilă, în spiritul valorilor de toleranţă, respect, protecţie şi curaj.

PEER MEDIATION – MEDIEREA DE LA EGAL LA EGAL contribuie la:
Dezvoltarea abilităţilor sociale ale elevilor
Rezolvarea într-un mod mai adecvat a conflictelor dintre elevi
Promovarea unui climat nonviolent în şcoală etc.
Activitati asincron prin utilizarea de instrumente web.02 http://stopviolentei.wikispaces.com/
PARTENERI EDUCATIVI __specialisti in mediere___
SPONSORI_________-___________________________________
ALTELE _ Elevii participanti au apreciat activitatile ca fiind atractive, interesante,
foate utile

e)Participarea şcolii la proiectele
- Internaționale
În cadrul C. N. ”M. Eminescu” Buzau, în cadrul parteneriatelor din proiectele cu
finantare din partea Comisiei Europene au avut loc in ultima saptamana 2 evenimente
de anvergură , in prezenta reprezentantilor Comisiei Europene :
Evaluarea proiectului internațional finanțat de Comisia Europeană ,, DCI-NSA
ED/2014/349-033 - EAThink 2015 - 2017” – ”Învăţare globală pentru schimbare în
EYD2015 şi mai departe: Angajamentul tinerilor europeni: de la sere şcolare experimentale
până la sisteme de alimentaţie sustenabile” care are ca obiective: Dezvoltarea gândirii critice a
elevilor și a cadrelor didactice cu privire la provocările dezvoltării globale cu accent pe
sisteme de agricultură sustenabile și Implicarea mai susținută a acestora în problematica
globală cu accent pe agricultura la scară mică l-am desfășurat in cadrul parteneriatului cu
APDD – Agenda 21 Bucuresti, cu ISJ Buzau, în perioada 2014 – 2017.
Echipa de proiect din CNME este formata din profesorii: Voicu Camelia – dir.,
Craciun Cerasela, Albu Daniela – coordonator, dir. adj., Carmen Stoica, Nicolae Mihaela,
Mihalcea Liliana, Nicolae Gabriel, Bucea Veronica.
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Pe parcursul a 3 ani școlari am realizat împreună cu elevii noștri activități diverse,
nonformale, lecții propuse a fi introduse în curriculum, formări ale cadrelor didactice și ale
elevilor într-un curs de jurnalism, 2 grădini școlare, lecții demonstrative, expoziții evaluări.
Alături de alte licee și școli din județul Buzău am demonstrat evaluatorului extern Alecos
Kelemenis, al Comisiei Europene, vineri, 8 decembrie 2017, îndeplinirea celor 2 obiective
ale proiectului prin activități diverse. Ele s-au realizat la peste 15 clase de elevi, prin
implicarea a 20 de profesori, colaborari cu Stațiunea de cercetări Legumicole Buzau prin
cercetătorii: ing. dr. acad. Constantin Vînătoru și ing. dr. Barcanu Mirela, a Asociației de
părinți pentru CNME.

Se remarcă o muncă susținută dar interesantă a elevilor și

profesorilor în realizarea:
- a 2 planuri de lectie si un modul de lectii ”Mirodeniile”, postate pe platforma electronica a
proiectului (Voicu Camelia, Albu Daniela),
– participarea profesorilor din cadrul proiectului la 2 seminarii regionale,
- 1 concurs fotografii - a participat echipa coordonata de prof. Bucea Veronica,
- 1 activitate de facilitare a invatarii sustinuta la 2 clase ( a VIa)- Albu D, a X-a G – prof.
Crăciun Cerasela.
- 1 curs de formare facilitatori – Albu Daniela,
- 2 ateliere de educație globala si de experimentare a lectiilor la clase, Albu D. , Craciun
Cerasela,
- 10 echipe participante la competitia video, prof.: Mihalcea Liliana, Nicolae Mihaela,
Nicolae Gabriel, Palela Radita, Albu D.
- 1 ghid de bune practici al proiectului in care se regăsește modulul ”Mirodeniile”
- Premiul I - CONCURS ŞCOLAR EUROPEAN DE VIDEOSPOTURI “PE GUSTUL
TĂU”, , echipa - elevii clasei a X-a J, prof. Rădița Palela. Elevii: Adam Teodor, Dobrinoiu
Sergiu, Moroșan Dragoș, Orșa Ionuț, Tache Ștefan au participat la filmarea videoclipului cu o
echipa profesionista si la Concursul European din Milano, 2017. Videoclipul a devenit spot
social fiind difuzat pe toate posturile TVR, pentru susținerea alimentației sănătoase.
- 15 clase participante alături de profesorii din proiect la expoziția ”Un nor de alimente” din
nov. 2016, in CNME.
- Lecția deschisă ”Agosisteme – grădini școlare” -Dna. director Camelia Voicu, profesor de
biologie a susținut la clasa a XII-a G, activitatea demonstrativă, în data de 18.05.2017. Elevii
au găsit soluții de agrosisteme viabile pentru grădina școlii.
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-Am realizat 2 grădini școlare prin intermediul proiectului și coordonatorilor din APDD
Agenda 21, în colaborare cu Stațiunea de cercetări legumicole Buzău alături de ing. Marian
Tîru din CNME Buzău și cerecetătorii științifici ai Stațiunii: ing. Vînătoru Constantin și ing.
Barcanu Mirela. Au participat 15 clase de elevi, 15 profesori și 3 specialiști în horticultură și
legumicultură. Am plantat planete aromatice cu proprietăți benefice sănătății, specii create de
specialiștii stațiunii.
- Un elev, Nae Mihai, a obținut premiu special la Sesiunea de comunicări și referate
științifice a elevilor liceeni la geografie, din județul Covasna, în urma realizării acestei
colaborări și realizării grădinilor, în iulie 2017, coordonat de prof. Albu Daniela
- 2 elevi : Haralambie Petru, și Vlad Petrut au participat la Concursul Național ”Proiecte de
mediu” de la Muncel, Iași, coordonati de prof. Albu Daniela
- Dna. Barcanu Mirela, colaboratoarea noastră din partea Stațiunea de cercetări legumicole
Buzău a participat, în iulie 2017, la schimbul de experientă din Caen, Franța.
- Dna. Prof. Albu Daniela a participat la Seminarul internaţional în Austria, in septembrie
2017, de bune practici şi strategii educaţionale destinat cadrelor didactice unde a susținut un
atelier intitulat ”Gradini tradiționale versus gradini inteligente”.
Evaluarea finală a acestui proiect, pregătită de profesorii C.N.”M. Eminescu” Buzau, a
fost o reușită după cum a spus dnul evaluator Alecos Kelemenis, al Comisiei Europene care a
asista la o lecție demonstrativă susținută de dna/. Prof. Carmen Stoica , ”Tradiții Culinare”, la
cls. a XI-a A, prin care elevii au pregătit o expoziție de feluri diverse de mâncare tradițională
și au prezentat aspect din gastronomia altor state ale lumii.
Fiecare școală din proiect: C. N. ”M. Eminescu” Buzau, Liceul Pedagogic ”Spiru
Haret”, Școala Gimnazială Vernești, Școala Gimnazială ”G. Emil Palade”, Școala Gimnazială
”Av. Căpitan Bădulescu” a demonstrat prin prezentările făcute de elevi și profesori activitățile
diverse. Elevii au recunoscut că au căpătat deprinderi noi în proiect și ne-am bucurat de
colaborările avute cu specialiștii care au fost prezenti la intalnire.
În 14 dec. elevii și profesorii din proiect participă la Seminarul național de final al
proiectului.

Marți, 12. Dec., 2017, în amfiteatrul C. N. ”M. Eminescu” Buzau a avut loc
prezentarea și dezbaterea susținute de dna. Carmen Mărcuș - reprezentanta Comisiei
Europene în România intitulată ”România și semestrul european”. La întâlnirea organizată
prin intermediul Centrului Europe Direct Buzău prin: dir. Anca Damian, coordonator executiv
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Felicia Vîjdea și responsabil al problemelor de semestrul european Marius Bozioreanu au
participat dnul. Viceprimar Andrei Neder și inspectorii ISJ Buzau Serenela Dinu și Toni
Nicolae alături de profesorii ambasadori ai Parlamentului European și directorii colegiului
precum și elevii juniori ambasadori ai Parlamentului European, elevii care urmeaza sa devină
ambasadori in acest proiect al parlamentului European și profesori și elevi din liceele din
municipiul Buzau: Seminarul Teologic”Chesarie Episcopul”, Colegiul Economic Buzau,
Liceul tehnologic ”C. Nenițescu” Buzau.
După prezentarea indicatorilor din raportul Semestrului european, realizată de dna.
Carmen Mărcuș, a fost o dezbatere cu elevii participanți care au inteles rolul tinerei generatii
in implicarea in problematica europeană dar mai ales in cea de zi cu zi care priveste
frecventarea școlii, participarea cu succes la testele europene și internaționale, etc.
Centrul europe Direct și-a premiat colaboratorii din ultimii 5 ani cu diplome de xecelență
recunoscând astfel, implicarea in proiectele și programele europene pentru tineret, la care
participă școlile buzoiene.

- Regional
Proiect Regional ”Romani de pretutindeni” se desfășoară între CNME și Liceul
Teoretic Ion Creangă, Soroca, Republica Moldova, prin parteneriatul inițiat de dna.
Prof.Voicu Camelia. Au avut loc 2 schimburi culturale de profesori:
•

Octombrie 2017, 10 profesori din CNME au mers în viyită la pertenerii din proiect al
Soroca într-un schimb profesional

•

Noiembrie 2017 – profesorii de la Soroca vin în schimb profesional în CNME unde
asistă la lecții demonstrative susținute de prof. Mihaela Nicolae, prof. Gabriel Nicolae,
Prof. Liliana Mihalcea, Prof. Cornelia Tudor și participă la cursul de formare Metode
interactive oferit de CNME în colaborare cu CCD, Buzău, excursia de la trovanții din
Bozioru, in colaborare cu Școala Gimnazială Bozioru prin sprijinul Primăriei Bozioru și a
dir. școlii, dnul. prof. Staicu Danuț.

•

Proiectul Romani de pretutindeni se desfasoara in acord cu Protocolul de Parteneriat
educational incheiat intre Colegiul National Mihai Eminescu Buzau, Liceul Teoretic Ion
Creanga Soroca si Casa Corpului Didactic Buzau, cu avizul Inspectoratului Scolar
Judetean Buzau, inregistrat cu nr.4935/13.09.2017

•

Activitati in cadrul proiectului
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•

1.Lansarea proiectului

•

2.La sfat cu cei 30 de ani

•

-activitatea s-a desfasurat la Liceul Teoretic Ion Creanga Soroca Republica Moldova si au
participat cadre didactice, directorii celor 2 licee, reprezentanti ai comunitatii, elevi

•

-un grup de 8 cadre didactice de la Colegiul National Mihai Eminescu Buzau,au participat
la festivitatea de celebrare a 30 de ani de existenta a liceului din Soroca.Delegatia romana
a oferit gazdelor o placheta inscriptionata, o litografie cu portretul celor 2 scriitori romani,
o fotografie ce reprezinta semnarea contractului de parteneriat intre cele 2
licee.Activitatea a prsupus socializarea cadrelor didactice din cele 2 licee, stabilirea
premiselor pentru activitatea urmatoare

•

3.Metode interactive

•

-activitatea s-a desfasurat la Colegiul National Mihai Eminescu Buzau cu participarea a 25
cadre didactice din cele 2 licee si a constat intr-o activitate metodica ce a cuprins lectii
demonstrative desfasurate de cadrele didactice din CNME Buzau si o excursie in tinutul
Luanei-zona Cozieni-Bozioru-Colti

•

Lectiile demonstrative au fost sustinute de urmatoarele cadre didactice

•

-Prof.Banu Marius-Raportul dintre propozitiile categorice si inferente deductive
imediate.Aplicatii- clasa a XIIa C

•

-Prof.Valentina Ionescu, In tara patrulaterelor, clasa a VIIaB

•

-Prof.Laura Tanase, Progresii aritmetice, clasa a IXa E

•

-Prof.Mihaela Nicolae, Prof.Cornelia Tudor, Prof.Gabriel Nicolae Atelier transdisciplinar,
Memoria vegetala

•

-Prof.dr.Mihaela Pusca Balan, Nucleul, clasa a IXa C

- Național:
Școli Ambasador ale Parlamentului European - program organizat de
Parlamentul European din Strasbourg prin Programul Național ce a cuprins 25 de licee
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din țară, s-a desfășurat în perioada Ianuarie 2017 – Iunie 2017. Din 5 iunie 2017,
CNME Buzau are titlul și plăcuța de recunoaștere Școală Ambasador a Parlamentului
European după 2 etape de evaluare. Elevele Teodora Mocanu și Nicoleta Stoica alături
de prof. Daniela Albu și Rădița Palela au prezentat activitățile din proiect în cadrul
Galei de decernare a titlului european.
Programul este inițiat de Biroul de informare al Parlamentului European în România și
a fost pilotat în câteva state europene în 2016. Ministerul Educației Naționale este partener
prin protocolul nr. 11346/08.12.2016, alături de APDD – Agenda 21 care implementează
proiectul în școli. Programul vine în sprijinul proiectului interjudetean “U.E.perspective si
dezvoltare”, aflat la a 3-a ediție, din CAEJ, fiind organizat de CNME și inițiat de prof. Albu
Daniela.
Scopul programului vizează îmbunătățirea cunoștințelor despre Europa și democrația
parlamentară europeană în rândul tinerilor. Proiectul presupune organizarea de
ateliere/activități de informare privind UE, organizarea unui punct de informare privind UE și
Parlamentul European, campanii și seminarii, întâlniri cu personalități care promovează UE,
utilizarea manualelor create de Parlamentul European pentru elevi si profesori, ca auxiliare
didactice. Echipa de proiect cuprinde: profesorii ambasadori seniori: Voicu Camelia director, Albu Daniela - coordonator, Delcea Carmen, Palela Rădița, Costache Mihaela,
Crăciun Cerasela și Haralambie Monica, Staicu Camelia, Matara Maria alături de elevii
ambasadori juniori: Toma Cristian-Sebastian Ambasador junior Haralambie Petru Ambasador
junior, Grădinaru Rares-Mihai Ambasador junior, Tacu Arina-Codrina Ambasador junior,
Antonie Daria-Maria Ambasador junior, Ilea Ana Maria Ambasador junior, Constantin
Andreea Ambasador junior, Bogdan Albu Ambasador junior, Mihai Alexandru Ambasador
junior,Arion Laura-Andreea Ambasador junior, Sitaru Angela Christiana Ambasador junior,
Stoica Nicoleta Ambasador junior, Borcila Andrada-Maria Ambasador junior, Cășaru SorinelAdrian Ambasador junior, Viorel Petroiu Ambasador junior, Mocanu Teodora, presedinte
CSE Ambasador junior

În data de 12 octombei 2017, echipa de 15 elevi si 2 profesori: Albu Daniela și
Palela Rădița a participat la “Ziua Euroscola” din Parlamentul European,
STRASBOURG unde s-au reunit Școlile Ambasador din statele europene. Activitățile
desfășurate i-au pus în rolul de europarlamentari pe elevii participanți din cele 28 de state
UE:s-a desfăşurat dezbaterea temelor: Viitorul Europei, Migrația și forța de muncă, Problema
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energiei, etc., elevul Haralambie Petru, cls. a XI-a C, a prezentat liceul nostru și România,
profesorii din proiect au participat la o diseminare a proiectului din statele lor si au facut
propuneri pentru continuarea proiectului in anul al doi-lea.
Proiecte europene desfașurate in cadrul C. N. ”M. Eminescu” Buzau in parteneriat cu asociatii
finantate de Comisia Europeană

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 şcolii are urmatoarea componenta:
Responsabilii educativi:
•

Clasa a IX-a : Petrisan Luminita

•

Clasa a X-a : Marcu Nina

•

Clasa a XI-a: Delcea Carmen

•

Clasa a XII-a: Ticleanu Mariana

•

gimnaziu: Mihalcea Liliana

- Coordonator educativ: prof. Fetic Mirabela
- Metodist al ISJ Buzau - pentru activitati educative- prof. Albu Daniela
- Profesori in Consiliul Consultativ al ISJ pentru activitati educative: Albu Daniela
- 44 de profesori diriginti
- 44 de clase de elevi: 39 - liceu; 5 - gimnaziu
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.
Cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ:.
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.
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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
şcolara 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.
3. OMENCS nr. 4577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2017-2018
4. Regulamente, metodologii specifice, curriculum naţional specifice activităţii de
consiliere şi orientare/dirigenţie şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare
5. OMENCS 5079/2016 - privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar
6. OMENCS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţii a unităţilor de
învăţământ preuniversitar
7. OMECTS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi
desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor
cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare
8. OMENCS nr. 3637/2016 pentru modificarea anexei OMEN nr. 3060/2014 pentru
aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor
activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar;
9. OMECS nr. 4624/2015 - pentru modificarea Anexei nr. 1 la Regulamentul unităţilor
de învăţământ care oferă activitate extraşcolară;

Măsuri şi recomandări generale care trebuie întreprinse la nivelul unităţii de
învăţământ în scopul asigurării calităţii procesului instructiv-educativ, cu accent pe:
1.

tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învăţării – evaluării, astfel încât să se
asigure progresul şcolar al tuturor elevilor,
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2. parcurgerea integrală a programei şcolare, în vederea atingerii standardelor naţionale
şi a susţinerii cu succes de către elevi a examenelor naţionale,
3. evaluarea continuă a elevilor şi aplicarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării
procesului de învăţare;
4. dezvoltarea parteneriatelor la nivelul unităţii de învăţământ, în domeniul activităţilor
educative şcolare şi extraşcolare;
5. implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în proiecte de dezvoltare a abilităţilor socioemoţionale;
6. implementarea în condiţii bune a programului „Şcoala Altfel";
7. implementarea prevederilor legislative referitoare la prevenirea situaţiilor de urgenţă
sau, după caz, pregătirea pentru eventualitatea unor situaţii de urgenţă;
8. diseminarea în rândul elevilor şi al cadrelor didactice a informaţiilor referitoare la
parteneriatele la nivel naţional, regional, judeţean şi local şi la concursurile şcolare şi
extraşcolare naţionale organizate de MENCŞ şi parteneri, "Şcoala Altfel" etc.
9. asigurarea continuităţii frecventării cercurilor de către elevii înscrişi;
10. abordarea didactică diferenţiată şi creativă a procesului predării - învăţării - evaluării
astfel încât să se asigure progresul tuturor elevilor,
11. promovarea curriculumului creativ,
12. dezvoltarea parteneriatelor în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
13. implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în proiecte de educaţie pentru cetăţenie
democratică, educaţie rutieră, educaţie globală pentru dezvoltare, educaţie pentru
conştientizare şi expresie culturală, dezvoltare personală, de stimulare a performanţei,
de exersare a abilităţilor de viaţă;
Activitatea dirigintilor:
1. Fiecare diriginte are întocmit portofoliul activității 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 şcolare si extraşcolare;

•

Portofoliul proiectelor educative din anul in curs este complet si bine intocmit,
rapoarte ale activitatilor, planul managerial al consilierului educativ, planul
activitatilor extraşcolare, planul aplicarii masurilor antiviolenta (realizat de comisia
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din şcoală 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 extraşcolare 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.
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 2016-2017.
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•

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 parteneriale cu IPJ Buzau, din ”Școala Altfel”, se desfasoara
intalniri destinate prevenirii actelor de violenta sau discriminăii.
Parteneri: Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog( CPECA) Buzăuasistent social Isacof Claudia, Inspectoratulde PoliţieJudeţeanBuzău - inspector principal
Emilia Mihailescu
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, lecții
de dirigenție conform planificărilor.
•

Modul în care şcoala sprijină dezvoltarea personală a elevilor - obiective şi tipuri
de investigatii, chestionare
La nivelul unitatii şcolare, 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 şcolii – Bucea
Veronica.
Chestionarele au fost interpretate si in baza rezultatelor s-a intervenit punctual
impreuna cu psihologul.
•

Relatia şcolii cu parintii - tipuri de comunicare
Comunicarea şcoală – parinti se realizeaza pe cai diferite, dintre care evidentiem:
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- Parteneriatul şcoală-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 (Ziua Mamei, serbarea de Crăciun,
excursii)
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.
- In acest an școlar, la initiative parintilor, prin contribuția Asociatiei pentru CNME a
parintilor si profesorilor din C.N.”M. Eminescu” Buzau având drept președinte pe dnul.
Căpățână Gheorghe, s-au obținut sponsorizări prin care s-au susținut activitățile educaționale,
cultural artistice, seminariile din cadrul Zilelor Școlii și a Centenarului CNME.
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 şcoală sa devina un mediu prietenos. Am urmarit, atat in activitatile şcolare
educative, cat si in cele extraşcolare, sa dezvoltam si sa formam personalitati, conduite si
atitudini civice in randul elevilor nostiri.
Activitatile educative desfasurate in anul şcolar 2016-2017, sunt grupate astfel:
PROIECTE DE VOLUNTARIAT:
SNAC- Startegia nationala de Actiune Comunitara, Coordonator SNAC: Pr. Prof.
ROMEO ENE romeoene@yahoo.com
Numărul de elevi din unitatea școlară: 1.286
Numărul de elevi din unitatea școlară implicați în SNAC: 1210
Numărul de beneficiari cu care lucrează elevii voluntari: 350
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•

COPII PENTRU COPII- PROIECT DE VOLUNTARIAT
GRUPUL TINTA ajutarea copiilor şi tinerilor de la Asociația „Pro Vita Valea
Plopului„, Prahova
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NR. ELEVI IMPLICATI 400 de elevi din Colegiul Național "Mihai Eminescu",
500 de elevi din Colegiul Național "B.P. Hasdeu" alti 300 de la alte institutii scolare
din Buzau si Prahova
PROFESOR COORDONATOR Cristina Tănasă
DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATII (scop, rezultate, premii, etc)
Scopul activităților este ajutorarea copiilor, tinerilor si voluntarilor de la Asociatia Pro
Vita Valea Plopului, jud. Prahova.
Activitatea "Hristos se naşte, slăviți-L!" a fost realizată deColegiul Național "Mihai
Eminescu", care a coordonat activitatea de voluntariat în perioada 15-17.I.2018 şi a
mers cu donațiile la Asociația Pro Vita Valea Plopului în data de 18. I. 2018. Atunci
un autocar cu 50 de elevi si 8 cadre didactice am mers cu cele 30 de cutii - donatiile în
alimente, produse de igienă personală si de curățenie, rechizite, dulciuri, fructe, etc. La
aceasta colectă s-au alaturat si Şcoala Gimnazială "G.E. Palade" Buzău, Grădinnița cu
Program Prelungit Nr. 10 Buzău, Liceul de Arte ”Margareta Sterian” si Liceul
Tehnologic Agromontan "Romeo Constantinescu" Vălenii de Munte.
Colegiul Național "B.P. Hasdeu" a participat la aceasta activitate de voluntariat pentru
Asociația Pro Vita Valea Plopului în data de 16. XII. 2017 cu rezultate asemanatoare.
PARTENERI

EDUCATIVI

Şcoala

Gimnazială

"G.E.

Palade"

Buzău,

C.N."B.P.Hasdeu" Buzău, Grădinnița cu Program Prelungit Nr. 10 Buzău, Liceul
Pedagic "Spiru Haret" Buzău, Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău, Ş. G.
„Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău, Liceul Tehnologic Gr. C. Moisil
Buzău, Asociația Părinți pentru Ora de Religie Filiala Buzău, Palatul Copiilor Buzău,
Liceul Tehnologic Agromontan "Romeo Constantinescu" Vălenii de Munte.
SPONSORI Biserica Sfântul Sava de la Buzău şi Protoieria Buzău II.
•
•

COPILĂRIA E ÎNCĂ AICI – ORDINUL POVESTITORILOR şi scriitoarea Adina
Popescu;
27 noiembrie 2018; proiect cultural
GRUPUL TINTA: elevi de liceu şi de gimnaziu
NR. ELEVI IMPLICATI: 300
PROFESOR COORDONATOR: Mihaela Nicolae, Liliana Mihalcea,
Gabriel Nicolae, Daniela Gîrbea
79

DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATII (scop, rezultate, premii, etc):
recital (versuri şi muzică), prezentarea personalităţilor şcolii, discursuri,
consolidarea brandului educational al C.N.M.E.;
PARTENERI EDUCATIVI: Şcoala Generală Nr.11 Buzău, C.N. “B.P.Hasdeu”;
ALTELE: materialele necesare au fost suportate din personale;
•

HUMANITAS ÎN LICEE, concurs national de cultură generală şi de lectură; 25
noiembrie 2018;
TIPUL DE PROIECT EDUCATIV IN CARE SE INCADREAZA (cultural,
civic, ecologic, sport-turism, sanatate, etc) cultural
GRUPUL TINTA: elevi de liceu şi de gimnaziu
NR. ELEVI IMPLICATI: 10
PROFESOR COORDONATOR: Mihaela Nicolae, Liliana Mihalcea,
Gabriel Nicolae, Daniela Gîrbea
DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATII (scop, rezultate, premii, etc):
practici de lectură, interrelaţionare, consolidarea brandului educaţional al
C.N.M.E.;
PARTENERI EDUCATIVI: Editura Humanitas Bucureşti; C.N. “B.P.Hasdeu”;
ALTELE: materialele necesare au fost suportate din personale şi din alocările
editurii Humanitas;

•

ZICI 2 februarie 2018; Ziua Internaţională a Cititului Împreună;
TIPUL DE PROIECT EDUCATIV IN CARE SE INCADREAZA (cultural,
civic, ecologic, sport-turism, sanatate, etc) cultural
GRUPUL TINTA: elevi de liceu şi de gimnaziu
NR. ELEVI IMPLICATI: 10
PROFESOR COORDONATOR: Mihaela Nicolae, Liliana Mihalcea,
Gabriel Nicolae, Daniela Gîrbea
DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATII (scop, rezultate, premii, etc):
practici de lectură, interrelaţionare, consolidarea brandului educaţional al
C.N.M.E.;
PARTENERI EDUCATIVI: Editura Humanitas Bucureşti; C.N. “B.P.Hasdeu”;
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•

TITLUL ACTIVITATII: atelier transdiciplinar MEMORIA VEGETALĂ,
pentru oaspeii de la Soroca, în cadrul proiectului internaţional “Români de
pretutindeni”;
TIPUL DE PROIECT EDUCATIV IN CARE SE INCADREAZA (cultural,
civic, ecologic, sport-turism, sanatate, etc) cultural
GRUPUL TINTA: elevi de liceu şi de gimnaziu
NR. ELEVI IMPLICATI: 100
PROFESOR COORDONATOR: Mihaela Nicolae, Gabriel Nicolae, Liliana
Mihalcea, Tudor Cornelia, Daniela Gîrbea;
DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATII (scop, rezultate, premii, etc): noi

strategii educative, abilităţi de comunicare, interrelaţionare, consolidarea brandului
educaţional al C.N.M.E.;
PARTENERI EDUCATIVI: elevi şi profesori din şcoală;
ALTELE: materialele necesare au fost suportate din personale;
•

TITLUL ACTIVITATII: Simpozionul Judeţean de lectură “A citi . A reciti”;
15 ianuarie 2018, proiect cultural
GRUPUL TINTA: elevi de liceu şi de gimnaziu
NR. ELEVI IMPLICATI: 150
PROFESOR COORDONATOR: Mihaela Nicolae, Liliana Mihalcea, Gabriel
Nicolae, Daniela Gîrbea
DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATII(scop, rezultate, premii, etc):
ateliere de lectură, în scopul formării unei comunităţi a cititorilor; încurajarea
practicilor de lectură;
PARTENERI EDUCATIVI: C.N.”B.P.Hasdeu”, Şcoala Generală Nr.11, Şcoala
Gimnazială Verneşti;
ALTELE: materialele necesare au fost suportate din fonduri personale;

•

TITLUL ACTIVITĂȚII - ,, DĂRUIEȘTE ȘI PRIMEȘTE!” din C.N.”M.Eminescu”

TIPUL DE PROIECT EDUCATIV IN CARE SE INCADREAZA - cultural
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GRUPUL TINTA- elevi din clasa a XIa C
NR. ELEVI IMPLICATI – 25 elevi
PROFESOR COORDONATOR - prof. Rădița Palela
DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITĂȚII:
Elevii clasei a XIa C, s-au deplasat la Grădinița ,,Boboceii din Micro III,, unde au
confecționat împreună cu preșcolarii ornamente de crăciun, au împodobit bradul împreună și
au derulat un program de colinde.
O manifestare gândită în spiritul sărbătorilor de iarnă, în cadrul căreia toți cei implicați au
avut posibilitatea de a dărui și de a primi.
PARTENERI EDUCATIVI: Grădinița cu Program Prelungit ,, Boboceii din Micro III,, prin
doamna director Epuran Amalia
SPONSORI: Părinții elevilor.
TITLUL ACTIVITĂȚII - Școli Ambasador ale Parlamentului European ” din
C.N.”M.Eminescu” Buzău, la Ziua Euroscola din Parlamentul Europei din Strasbourg
TIPUL DE PROIECT EDUCATIV IN CARE SE INCADREAZA - cultural
GRUPUL TINTA- elevi din clasele liceale
NR. ELEVI IMPLICATI – 23 elevi
PROFESOR COORDONATOR-prof. Daniela Albu și Rădița Palela
DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITĂȚII:
Echipa de ambasadori junior ai C.N. ,,Mihai Eminescu,, Buzău, au fost câștigătorii
copetiției din cadrul Programul Național ,,Școli Ambasador ale Parlamentului European. În
perioada 9-15 octombrie 20017, un număr de 23 de elevii împreună cu cei doi coordonatori sau deplasat pe traseul:BUZAU - BUDAPESTA – BRATISLAVA – PRAGASTRASBOURG – MUNCHEN – SALZBURG- BUDAPESTA – ARAD – SIBIU –
BRASOV – BUZAU.
În data de 12 octombrie echipa C.N. ,,Mihai Eminescu,, a participat la o sesiune de
dezbateri în Parlamentul Europei din Strasbourg, LA Ziua Euroscola din Parlamentul Europei
din Strasbourg,
coordonați de doamna dir. Daniela Albu.
Pe parcursul deplasării s-au vizitat obiectivele turistice din cele 6 țări vizitate. Biserica
Incoronarii Mariei Tereza, Castelul Praga (Hradul), traversare Podul Carol, vizita pietonala in
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Orasul Vechi (Piata Primariei, Ceasul cu Sfinti), cartierul evreiesc si Vaclavske Namestie
(zona magazinelor de lux)din Praga ; Catedrala Notre Dame si Palatul Rohan,croaziera cu
vaporasul peraul Ill, cartier Petit France si Consiliul Europei în Strasbourg; Piata Maria
(Marienplatz), dominata de cladirea Primariei, renumita pentru turnurile ei cu statuete si
clopotei, ceasul ornat cu figurine mobile reprezentand scene din perioada medievala, muzeul
BMW, Biserica Sf. Petru (Peterskirche) si Catedrala Frauenkirche (sec XV), din Munchen;
Salzburg. Castelul si Gradinile Mirabell, Domul, Piata Mozart cu statuia renumitului
compozitor,Casa Mozart si Fortareata Hohensalzburgîn Salzburg; Opera de Stat, Palatul
Hofburg, Paralmentul, BurgTheater, Primaria în Viena și palatul parlamentului, cetatea Buda
și plimbare pe Dunăre cu vaporașul la Budapesta.
PARTENERI EDUCATIVI: Parlamentul Europei din Strasbourg, Agenția de turism
”Jumbo travel” București.
SPONSORI: Parlamentul Europei din Strasbourg, Agenția de turism ”Jumbo travel”
București și părinții elevilor.

În anul școlar 2017-2018 se continuă proiectul prin:
-

Selecția grupului țintă de 24 de elevi si 3 profesori: Carmen Stoica, Barbu Iulia,
Mihăilă Denisa, coord. Albu Daniela

•

Activitățile desfășurate în semestrul I al acestui an școlar sunt:

12. Dec., 2017, în amfiteatrul C. N. ”M. Eminescu” Buzau a avut loc prezentarea și
dezbaterea susținute de dna. Carmen Mărcuș - reprezentanta Comisiei Europene în
România intitulată ”România și semestrul european”. La întâlnirea organizată prin
intermediul Centrului Europe Direct Buzău prin: dir. Anca Damian, coordonator executiv
Felicia Vîjdea și responsabil al problemelor de semestrul european Marius Bozioreanu au
participat dnul. Viceprimar Andrei Neder și inspectorii ISJ Buzau Serenela Dinu și Toni
Nicolae alături de profesorii ambasadori ai Parlamentului European și directorii colegiului
precum și elevii juniori ambasadori ai Parlamentului European, elevii care urmeaza sa
devină ambasadori in acest proiect al parlamentului European și profesori și elevi din
liceele din municipiul Buzau: Seminarul Teologic”Chesarie Episcopul”, Colegiul
Economic Buzau, Liceul tehnologic ”C. Nenițescu” Buzau.

•

În data de 5 decembrie 2017, dir. adj. Daniela Albu a participat la conferința de lansare a
”Monitorului Educației și Formării, organizat de Reprezentanța Comisiei Europene la
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Biroul de Informare al Parlementului Eurpean din București. Documentul este publicat de
Comisia Europeană, Direcția generală Educație, Tineret, Sport șu Cultură la data de 9
noiembrie 2017. Monitorul analizează cele mai recente date pentru UE și România și
relevanța lor pentru politicile educaționale.
•

Camera de Comerț Industrie și Agricultură Buzău, structura gazdă a Centrului de
Informare Europe Direct a organizat evenimentul cu titlul: “NU DISCRIMINA, TOȚI
SUNTEM EGALI”, ce a avut loc în data de 20.03.2018, la care au participat cei 24 de
elevi viitori ambasadori juniori din proiectul actual și coordonatorul, prof. Albu Daniela.

•

La Târgul de oferte școlare 2018, au participat elevele ambasadoare junioare ale PE:
tacu Arina și Nicoleta Stoica ce au prezentat proiectul viitoilor elevi eminescieni si oferta
școlii noatre, in martie 2018.

TITLUL ACTIVITĂȚII - ,, PRIN LECTURĂ SPRE CULTURĂ” din
C.N.”M.Eminescu”
TIPUL DE PROIECT EDUCATIV IN CARE SE INCADREAZA - cultural
GRUPUL TINTA- elevi din clasa a XIa C
NR. ELEVI IMPLICATI – 24 elevi
PROFESOR COORDONATOR-prof. Rădița Palela
DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITĂȚII:
Elevii clasei a XIa C, profil uman, specializaea biling-engleză s-au deplasat la
Grădinița ,,Boboceii din Micro III,, unde au lecturat în fața preșcolarilor de la mai multe grupe
povești și poezii adecvate vârstei.
Proiectul și-a propus să dezvolte lecturarea textelor într-o activitate plăcută, stimularea
discuțiilor libere, dezvoltarea spiritul de echipă, dezinvoltura în exprimare, creativitatea,
plăcerea de a citi, sensibilitatea faţă de problematica umană, valorile morale şi civice, să
stimuleze potenţialul creator, capacitatea intelectuală, disponibilităţile afective.
PARTENERI EDUCATIVI: Grădinița cu Program Prelungit ,, Boboceii din Micro III,,
SPONSORI: Părinții elevilor.
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•

In luna decembrie 2017 a avut loc a opta editie a concursului judetean « Dialoguri
interculturale », activitatea cu numele « Sarbatoarea Craciunului simboluri
multiculturale », coordonat de Albu Daniela si Barbu Iuliana

Intalnirea a reunit elevi si cadre didactice de la Liceul Economic, Colegiul Tehnic,
Liceul Tehnologic Gr. Moisil, Colegiul National « Mihai Eminescu ». Elevii clasei a
X-a C (Mirica Beatrice, Ionascu Ioana, Serban Lorena, Nita Ana-Maria, Vlad Petrut,
Petre Cosmin au obtinut premiul I la sectiunea buletin de stiri, premiul al treilea la
sectiunea colaj foto si premiul intai la interpretare de colinde.
•

SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE,
„LUMEA MEA DEPINDE DE NOI”, 2017 – 2018

•

Coord. Carmen Stoica

•

1. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 400 elevi, 35 profesori.

•

2. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevi, părinţi, comunitatea locală.

•

3. Activităţile desfăurate:

•
• 1. Deschiderea “Săptămânii educatiei globale” – 20 nov. 2017 – prof. Camelia Voicu,
Daniela Albu, Carmen Stoica
•

2. “Lumea mea depinde de noi” – 20 nov. 2017 – prof. TĂNASE LAURA

•

3. “Lumea mea în strânsă interdependenţă cu universul meu” - 20 nov. 2017 – prof.
BOBOCEA VIOLETA

•

4. “Lumea mea... drepturile mele... drepturile cititorilor!” - 21 nov. 2017 – prof.
ELENA DOGARU

•

5. “Transdisciplinaritate” – 21 nov. 2017 – prof. M. NICOLAE, G. NICOLAE, C.
TUDOR, L. MIHALCEA, D. GÎRBEA -bibliotecar

•

6. “Lumea mea depinde de noi” - 21 nov. 2017 – prof. CRISTINA TĂNASĂ

•

7. “Lumea mea este lumea noastră” – 21 nov. 2017 – prof. FLORENTINA DOBRE

•

8. “Lumea mea depinde de noi” - 21 nov. 2017 – prof. DANIELA AVRAM
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•

9. “Lumea mea depinde de noi” – 21 nov. 2017 - prof. SANDU PAULA

•

10. “Lumea mea depinde de noi” – 21 nov. 2017 – prof. MIHAELA IORGA

•

11. “Lumea mea depinde de noi” - 21 nov. 2017 – prof. MIHAELA VLAD

•

12. “Globalizare PRO şi CONTRA” – 22 nov. 2017 – prof. M. COSTACHE, C.
DRAGOMIR, M. IONIŢĂ, C. STAICU, I. BARBU, M. BURDEA

•

13. “Fenomenul migraţiei. Cauze şi consecinţe” – 22 nov. 2017 – prof. ROXANA
LUPU

•

14. “Lumea mea depinde de noi” - 22 nov. 2017 – prof. CRISTINA TĂNASĂ

•

15. “O lume diversă” - 23 nov. 2017 – prof. MARGARETA ŞERBĂNESCU

•

16. “Lumea mea – lumea noastră” – 23 nov. 2017 – prof. CARMEN STOICA

•

17. “Lumea mea depinde de noi” – 23 nov. 2017 – prof. DANIELA RUSU

•

18. “Lumea mea depinde de noi” - 23 nov. 2017 – prof. IONESCU VALENTINA

•

19. “Să învăţăm să trăim sănătos” - 23 nov. 2017 – prof. CERASELA CRĂCIUN

•

20. “Lumea mea depinde de noi” - 23 nov. 2017 – prof. MATARA MARIA

•

21. “Lumea mea depinde de noi” – 23 nov. 2017 - prof. DANIELA ALBU

•

22. “Lumea mea depinde de noi” – 23 nov 2017 – prof. NICOLAE STÎLPEANU

•

23. “Lumea mea depinde de noi” – 24 nov 2017 – prof. CARMEN DELCEA

•

24. “Lumea mea depinde de noi”- 24 nov 2017 – prof. NINA MARCU

•

25. “Lumea mea depinde de noi”- 24 nov 2017 – prof. MIRABELA FETIC

•

26. “Lumea mea depinde de noi” -24 nov 2017 – prof. LUMINIŢA PETRIŞAN

•

27. “Our world depends on us” - Creative Writing Contest on line – 20-24 nov. 2016 prof.

•

LILIANA CALOIAN
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• ACTIVITATEA PRINCIPALA
• Activitatea principală s-a desfăşurat MIERCURI, 22 NOV. 2017, ora 12.30 în
AMFITEATRUL COLEGIULUI „M. EMINESCU”, BUZĂU şi a constat în
Dezbaterea „GLOBALIZARE – PRO şi CONTRA”.. Au participat profesorii
colegiului şi 250 elevi.
•
•
•

4. Rezultate:
- 75% din elevii participanţi la aceste activităţi au identificat cauze şi efecte ale
problemelor sec. 21;

•

- 75% din elevii participanţi la aceste activităţi pot lua măsuri pentru a rezolva fără
violenţă o situaţie conflictuală

•

- 90% din elevii participanţi la aceste activităţi au înţeles că trebuie să lupte pentru
egalizarea şanselor şi cum poate face acest lucru.

•

- 90% din elevii participant au declarant ca vor fi mult mai atenti cu mediul
inconjurator.

•

- 80% din elevii participant s-au declarant interesati de participarea la cat mai multe
activitati pentru pastrarea si salvarea mediului inconjurator.

•
•

5. Promovare şi diseminare: fotografii, articole pe Facebook, pe pagina şi pe site-ul
colegiului,

•

6. Toţi profesorii care au desfăşurat aceste activităţi pot fi contactaţi la Colegiul
Naţional „M. Eminescu”, Buzău

•

Proiectul educativ ”Năzuințe”, revista Colegiului Național ”Mihai Eminescu”
a cuprins activități valoroase.

•

Antrenarea elevilor capabili de performanta se realizaeaza in cadrul activitatilor
Centrului de Excelenta din colegiu, coord. prof. Carmen Stoica alaturi de majoritatea
colegilor. Activitatea se concretizează în participările și premiile obținute d eelevii și
profesorii care i-au pregătit la concursurile și olimpiadele școlare:
ELEVI CALIFICAȚI PENTRU OLIMPIADA NAȚIONALĂ:
- FRANCEZA:
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1. Popescu Gabriela- a IX-a C, prof Iorga Mihaela
2. Nistor Cãtãlina, cls. a X-a D (franceza bilingv), prof. Iorga Mihaela
3. Sandulache Renata, clasa a XI-a D, prof. Dobre Florentina
4. Cofeleaşã Beatrice-Cristina, cls. a XII-a D (franceza bilingv), prof. Dobre
Florentina
LATINA1. Oprea Claudia Mihaela- a X-a B
2. Stemate Sonia Andreea – a XI-a C
3. Bordeianu Alex Stefanita- a X-a C
ENGLEZA –
Gherghe Sabina- a IX-a B
GERMANAGrasu Ioan Cosmin- a IX-a G
•

Serbarea de Craciun, din 21 decembrie 2016, a fost organizată de catre Consiliul
Şcolar al Elevilor, impreuna cu departamentele de imagine si arta, dar mai ales cu
sprijinul profesorilor și a reunit in sala amfiteatru

Proiecte de voluntariat, civice
•

TITLUL ACTIVITATII__”O carte pentru Basarabia” proiect civic-cultural
GRUPUL TINTA___elevii și cadrele didactice de la Liceul Teoretic ”Ion
Creangă” Soroca_
NR. ELEVI IMPLICATI___aprox.150 (cls.IX I ,IX F, X A ,X F ; XIB,XIIG
PROFESOR COORDONATOR__Elena Dogaru
DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATII(scop, rezultate, premii, etc)___In
luna nov.2017,cărțile conate de B.J. ”Vasile Voiculescu ”Buzau,avocat Roxana
Constantinescu,profesorii ,părinții și elevii colegiului au fost triate,
recondiționate,grupare tematic ,înregistrate,împachetate și puse la dispoziția
colegilor de la Soroca , care ne-au vizitat Colegiul, in cadrul parteneriatului
stabilit . Au fost oferite 125 de volume, carte diversă (beletristică,religie, tehnică,
științe,auxiliare didactice…).Activitatea a continuat în luna ianuarie 2018,iar in
fevr.au fost donate 230 de volume.
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PARTENERI EDUCATIVI___Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu”, CJ.
prin dl.Sălcuțan.
SPONSORI___Asociația Pentru Părinți din CNME.
ALTELE Activitatea continua pe parcursul întregului calendar centenar.

•

Proiectul CENTENARULUI

-

Zilele C.N.”M. Eminescu” Buzau – 15 ianuarie 2018, lansarea Serbărilor
Centenarului CNME Buzau prin: vizionarea filmului de prezentare al școlii –
realizat de dnul. Marcu Dobrinoiu, prin sponsorizarea Clubului Rotari – Buzau –
prin dnul. Av. Sălcuțan, întâlniri cu foștii elevi și foștii profesori eminescieni,
evocări ale anilor de liceu de către aceștia, participarea reprezentanților tuturor
instituțiilor administrative și de cultură ale municipiului Buzau: primarul - dnul.
Ctin. Toma, inspectorii școlari ai ISJ Buzău, reprezentanții CJ Buzau,
reprezentanții cultelor, Centrul de Patrimoniu cultural Buzau, dnul. Cățoi, dir.
Muzzeului Județean de Istorie – Costache Daniel, etc.

-

Concert Corului Național de Cameră Madrigal; ianuarie 2018, sponsori - Clubul
Rotari – Buzau, Primăria Buzau, Asociația pentru CNME Buzau

-

Seminar cu invitat de onoare, criticul literar Alex Ștefănescu, ianuarie 2018,
sponsori - Clubul Rotari – Buzau, Primăria Buzau, Asociația pentru CNME
Buzau

-

Concert de vioară, Alexandru Tomescu, martie 2018 sponsori - Clubul Rotari –
Buzau, Primăria Buzau, Asociația pentru CNME Buzau
TIPUL DE PROIECT EDUCATIV IN CARE SE INCADREAZA (cultural,
civic, ecologic, sport-turism, sanatate, etc) cultural
GRUPUL TINTA: elevi de liceu şi de gimnaziu
NR. ELEVI IMPLICATI: 150
PROFESORI COORDONATORI: dir. Voicu Camellia, dir. adj. Albu Daniela,
Mihaela Nicolae, Liliana Mihalcea, Gabriel Nicolae, Daniela Gîrbea
DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATII (scop, rezultate, premii, etc):
recital (versuri şi muzică), prezentarea personalităţilor şcolii, discursuri,
consolidarea brandului educational al C.N.M.E.;
PARTENERI EDUCATIVI: U.N.T.C. Bucureşti, masteranzi şi actori: Ioana
Lixădroia, Andrei Atabay, Andrei Ciopec;
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SPONSOR: Asociația pentru CNME Buzău
ALTELE: materialele necesare au fost suportate din fondurile alocate proiectului
şi din fonduri personale;
•

TITLUL ACTIVITATII - NĂZUINȚE revista CNME, nr.festiv, dedicat
Centenarului
TIPUL DE PROIECT EDUCATIV IN CARE SE INCADREAZA (cultural,
civic, ecologic, sport-turism, sanatate, etc) cultural,civic,dezvoltare instituțională
în comunitatea locală
GRUPUL TINTA elevii,absolvenții,cadrele didactice,părinții etc…
NR. ELEVI IMPLICATI 15 (colectivul de redacție),peste 50
(redactori,reporter,colaboratori,fotoreporteri,difuzare,etc…)
PROFESOR COORDONATOR ELENA DOGARU
DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATII(scop, rezultate, premii, etc)
Dezvoltarea culturii instituționale,responsabilizarea elevilor /părințilorpentru
imaginea Colegiului, tradiție &inovație,arhivarea (text +fotodocument)a
principalelor activități desfășurate in catedrele de specialitate și ariicuriculare
pentru cercetare și inovare/performanță în învățământ, stimularea creativității în
rândul elevilor, pentru un viitor mai curat al mass-mediei locale.Locul I la
concursul de journalism școlar ”Pamfil Șeicaru”, 18.oct.2017. Elevii din echipaj
au primit diploma, cărți și bani. S-au remarcat Rusu Narcisa ,XA, Drăgan
Teodora , XA, Coman Izabela,XF, Bănică Bogdan, XIIG
PARTENERI EDUCATIV ISJ ; B.J. ”Vasile Voiculescu”
SPONSORI Asociația pentru Părinți din CNME
ALTELE cele 10 numere pentru concursul revistelor școlare, organizat de ISJ in
9.05 2018 se vor tipări la EUROPRINT. SRL. BZ. Tirajul final, prețul de
difuzare vor fi stabilite de Cons. de Administrație.

•

Consiliul Şcolar al Elevilor din şcoală si-a validat membrii in urma dezbaterilor de la
inceputul semestrului I,oct 2017:

Componenta biroului executiv
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Nume

Functie

Date de contact

Mocanu Theodora Maria

Presedinte

0726253272
theodora_mocanu@yahoo.com

Panait Karina

Vicepresedinte

0785475034
karina.panait21@yahoo.com

Andronescu Georgiana

Vicepresedinte

0787678225
geo.andronescu@gmail.com

Stoica Nicoleta

Secretar

0756904880
nicoleta.stoica12@yahoo.com
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Departamente
•

Departamentul de arte

Responsabil

Nume

Date de contact

Moraru Cristina

0748116574
moraruandreea04.yahoo.com

Mirica Beatrice

0751118858

Mocanu Theodora Maria

0726253272
theodora_mocanu@yahoo.com

Zinca Alexandra

0760168515
alexandra_zinca@yahoo.com

Sovaiala Oana Gabriela

0799773904
sovaialaoana@yahoo.com

Membrii

Baciu Alex Cristian

0737889960

Radu Ruxandra

0765045075
ruxy_emma@yahoo.com

Sitaru Angela Christiana

0725435354
laurentiu_madalina@yahoo.com

Moldoveanu Carmen

0761563834
misucarmi@yahoo.com

Vlad Raisa

0729152688
dinuniculinamihaela@yahoo.com

Ailincai Ana-Maria

0769588388

Neagu Alexandra

0730503909
pixu_alexandra@yahoo.com

Neagu Elena

0773700835
pixu_alexandra@yahoo.com

Vasile Alexandra

0752326974
aleecsa_15@yahoo.com

•

Avocatul elevului

Responsabil

Nume

Date de contact

Petroiu Viorel

0756846011
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petroiuviorel@yahoo.com
Stoica Nicoleta

0756904880
nicoleta.stoica12@yahoo.com

•

Departamentul de imagine

Responsabil

Nume

Date de contact

Mirica Beatrice

0751118858

Mardale Andreea
Membrii

Sitaru Christiana
Popescu Gabriela
Maria Daria
Petre Cristina

•

Departamentul de radio
Nume

Date de contact

Responsabil

Stoica Nicoleta

0756904880

Membrii

Raican Andrei

0765417157

Avocatul elevului

Responsabil

Nume

Date de contact

Petroiu Viorel

0756846011
petroiuviorel@yahoo.com

Stoica Nicoleta

0756904880
nicoleta.stoica12@yahoo.com

•

Departamentul de imagine

Responsabil

Nume

Date de contact

Mirica Beatrice

0751118858

Mardale Andreea
Membrii

Sitaru Christiana
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Popescu Gabriela
Maria Daria
Petre Cristina
•

Departamentul de radio
Nume

Date de contact

Responsabil

Stoica Nicoleta

0756904880

Membrii

Raican Andrei

0765417157

Nume

Date de contact

Toma Sebastian

0741565645

•

Departamentul de sport

Responsabili

tomasebi00@gmail.com
Boriceanu Stefan
Membrii

Negoita Petronela
Stefan Ionut
Alexe Diana
Dumitru Alexandra
Titor Andreea
Sitaru Christiana

CSE a coordonat urmatoarele activitati:
•

BALUL BOBOCILOR

BALUL BOBOCILOR ‘’LAS VEGAS NIGHT’’
•

Coordonator proiect: Mocanu Theodora Maria

•

Echipa organizatorica: Mirica Beatrice, Ailincai Ana-Maria, Moldoveanu Carmen,
Burciu Eduard Mihai, Nuta Edwin, Leca Stefan, Oprea Marina, Cana Catalina, Baciu
Alex Cristian, Neagu Alexandra, Neagu Elena, Iamandi Andrei, Cofeleasa Beatrice

•

Perioada de desfasurare: 17.11.2017

•

Locatia: Aqua Max – cort Crown

•

Grup tinta/beneficiari: elevii claselor aIX-a din cadrul Colegiului National Mihai
Eminescu Buzau
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•

Obiective: stimularea capacitatii de socializare, integrarea elevilor noi veniti

•

Descriere: Prin traditie, in fiecare an, elevii colegiului nostru obisnuiesc sa-I primeasca
in randurile lor pe bobocii claselor de aIX-a prin organizarea Balului Bobocilor.
Astfel, in seara de 17 noiembrie, s-a desfasurat balul, organizat in spiritul celebrului
oras Las Vegas. Opulenta Nevadei a fost afisata prin lumini, tinute, prezenta, muzica
si mai ales distractie si pusa in valoare mai ales prin cadrul concursului de miss si
mister. Pe parcursul serii, cei prezenti s-au bucurat si de alte moment artistice,
sustinute atat de catre elevi cat si de unul dintre domnii profesori. Asadar pe langa
momentele muzicale, de dans si concursul de miss si mister, bobocii s-au putut bucura
de atmosfera serii si participa la o tombola tinuta de catre unul dintre sponsorii avuti la
eveniment. Petrecerea s-a incheiat cu premierea perechilor castigatoare de miss si
mister, aleasa de catre juriul format din 4 domni profesori si echipa organizatorica,
acordandu-se note de la 1 la 5, punctajul cel mai mare obtinut fiind al participantului
castigator.

•

Parteneri: Consiliul Scolar al Elevilor, Asociatia de parinti a Colegiului, Domnii
Diriginti ai claselor de aIX-a

•

Sustenabilitate: 1. Proprie
2. Sponsorizari: Termoklima S.R.L., Global Cash & Cary S.R.L.,
Biroul Executorului Judecatoresc Ailincai Alexandru, Sala de sport Wellzone, Salonul
Kings of Hair, Floraria Andra Flowers, Salonul Shine, Firma de asigurari Generali
Group, Firma de cosmetice Oriflame, Salonul Iris, Domnul Nenciu Ioan-Eugen si
Happy Cinema Buzau
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6.REZULTATE ALE INVATARII ELEVILOR

PREMII – CONCURSURI SI OLIMPIADE
PREMII SI PARTICIPĂRI LA OLIMPIADE INTERNAȚIONALE
•

OLIMPIADA INTERNATIONALA – CERTAMEN OVIDIANUM PONTICUM – SULMONA, ITALIA –
PARTICIPARE - STEMATE C. SONIA ANDREEA - clasa a IX-a C, prof. CARMEN STOICA

PREMII SI PARTICIPĂRI LA OLIMPIADE NAȚIONALE
•

Nr
.
crt
.
1.

2.

3.

TABEL CU REZULTATELE LA FAZA NATIONALA A OLIMPIADEI DE LIMBI CLASICE – 2018

NUME SI
PRENUME ELEV

SCOALA

CLA
SA

PREMIUL
OBTINUT

BORDEIANU GH.
ALEX
ȘTEFĂNIȚĂ
OPREA D
CLAUDIA
MIHAELA
STEMATE C.
SONIA ANDREEA

COL. NAT ”M.
EMINESCU”,
Buzau
COL. NAT ”M.
EMINESCU”,
Buzau
COL. NAT ”M.
EMINESCU”,
Buzau

a X-a
C

PARTICIPARE

10

PREMIU
SPECIAL

a XI-a
C

PARTICIPARE

Profesosr

CARMEN STOICA

MARGARETA
SERBANESCU
CARMEN STOICA

•

Elevul Grosu Ioan Cosmin s-a calificat și a participat la Etapa națională a Olimpiadei de
Limbă Germană Modernă, desfășurată la Craiova, în perioada 23. – 29.03.2018, prof. Lupu
Roxana

•

Gherghe Andra (cl. IX B) – pr. I , diploma de participare la etapa nationala a
olimpiadei de limba engleză, unde a obtinut 91,50 p, Prof. Avram Daniela

•

Nistor Catalina, cls. a X-a D bilingv franceza - Premiul al III-lea; prof. Iorga M

•

Sandulache Renata, cls. a XI-a D bilingv franceza - Mentiune MEN; prof. prof.
Dobre Florentina

•

Beatrice Cofeleasa, cls. a XII-a D bilingv franceza- Mentiune din partea judetului
organizator;prof. Dobre Florentina

•

Popescu Gabriela, cls. a IXa D, bilingv franceza – participare, prof. Iorga M

•

Onuț Evelin, cls. a XI-a D - Olimpiada Națională de limbi romanice, limba
spaniolă, mențiune specială, prof. Dobre Mariana Grațiela
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•

Lupu Rosalinda Ana Maria, cls. a X-a E, participă la Concursul național de
creație literară ”Ștefan Fuli”, Constanța, 25-28 aprilie 2018

•

Duman Adelina Valentina, cls. a IX-a D, participă la Concursul național de
creație literară ”Ștefan Fuli”, Constanța, 25-28 aprilie 2018

PREMII ȘI PARTICIPĂRI LA CONCURSURI INTERNATIONALE ȘI
EUROPENE
•

Participarea elevilor la Concursul European organizat de Parlamentul European,
Strasbourg, ”Euroscola”, oct. 2017, prof. Albu Daniela, Palela Rădița

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI
1. TOMA I. CRISTIAN SEBASTIAN
2. HARALAMBIE C. T. PETRU COSMIN
3. ANTONIE I.M. DARIA-MARIA
4. ILEA N.V. ANA MARIA
5. CONSTANTIN D. ANDREEA-MARIA
6. ALBU C. BOGDAN
7. SITARU R.L. ANGELA CHRISTIANA
8. STOICA G. NICOLETA
9. BORCILA C. ANDRADA-MARIA
10. PETROIU F. VIOREL
11 MOCANU G. THEODORA MARIA
12. TACU GH. ARINA-CODRINA
13. CĂŞARU C. SORINEL-ADRIAN
14. BUZEA B.T. MIHAI ALEXANDRU

2
3
4
5
6

*** Toată
clasa ***
*** Toată
clasa ***
*** Toată
clasa ***
*** Toată
clasa ***
*** Toată
clasa ***

a V-a
A
a V-a
B
a IX-a
G
a IX-a
E
a X-a
I

CLASA
a XI-a G
a XI-a C
a X-a G
a XI-a I
a XI-a I
a XII-a H
a X-a E
a XI-a E
a XI-a J
a XII-a J
a XII-a A
a XI-a A
a XII-a E
a XII-a J

Delcea
Carmen
Ionescu
Valentina
Petrișan
Luminița

Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I

Tănase Laura
Petrișan
Luminița

Premiul I
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Matematică

Internațional MSF
(secț. Juniori)
Internațional MSF
(secț. Juniori)

Matematică

Internațional MSF

Matematică

Internațional MSF

Matematică

Internațional MSF

Matematică

PREMII ȘI PARTICIPĂRI LA CONCURSURI NATIONALE
•
•
•

•

Mențiune – Alexandra Săftoiu, cls a XI-a E, la fazanațională a ConcursuluiNațional
„Tinerecondeie”, secțiunea proză scurtă, aug. 2017, PROF. Marcu Nina
Mențiune– Elena-Teodora Radu, cls. a X-a E la ConcursulNațional de CreațieLiterară
„Ars Nova”, secțiuneaPoezie, Brăila, dec. 2017, PROF. Marcu Nina
Elevul Mihalcea Andrei Ștefan a participat cu lucrarea științifică ”Identități și
inegalități” la a V-a Conferință Națională de Educație Matematică "Laurențiu
Panaitopol", Colegiul Național Spiru Haret, București (18 Noiembrie 2017), prof.
Petrișan Luminița
Epuran Stefan, clasa a XI-a C, la Concursul National de Creatie Plastica si Literara
“Sarbatoarea Crizantemelor”, sectiunea creatie literara in limba engleza - premiul I,
prof. Caloian Liliana

•

Pletea Anamaria, clasa a XI-a C, Concursul National de Creatie Plastica si Literara
“Sarbatoarea Crizantemelor”, sectiunea creatie literara in limba engleza - premiul I,
prof. Caloian Liliana
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PREMII ȘI PARTICIPĂRI LA CONCURSURI SI OLIMPIADE
SCOLARE REPARTIZATE LA NIVELUL CATEDRELOR
CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ
Premii concursuri:
1. Necula Alexandra, clasa a XII-a B, Mențiune, OLAV, prof. Onțeluș Gabriel
2. Todoran Marina, clasa a XI-a, Mențiune, OLAV, prof. Marcu Nina
3. Radu Teodora, clasa a XI-a, Premiul III, OLAV, prof. Nina Marcu
4. Danciu Alexia și Pascu Bianca, clasa a XI-a, Premiul III, Sesiunea Județeană "V.
Voiculescu", prof. Nicolae Mihaela
5. Antemir Alexia, clasa a V-a, Mențiune, Olimpiada Județeană, prof. Nicolae Mihaela
6. Borcan Robert, clasa a V-a, Mențiune, Olimpiada Județeană, prof. Nicolae Mihaela
7. Anghel Cristian, clasa a V-a, Mențiune, Olimpiada Județeană, prof. Mihalcea Liliana
8. Bocioc Bianca, clasa a V-a, Mențiune, Olimpiada Județeană, prof. Mihalcea Liliana
9. Drăgulescu Andra, clasa a IX-a D, Mențiune, Olimpiada Județeană
prof. Nicolae Mihaela
- Simpozionul Judeţean „Vasile Voiculescu”, noiembrie 2017
Premiul III: Danciu Alexia, Pascu Bianca Mihaela, Petroşel Ioana, clasa a IX-a C, Concurs de
recitări- premiu special-Nistor Catalina prof. Violeta Bobocea
• Prof. Nina Marcu, a coordonat:
- elevele Karina Arhir, Denisa Drugău și Ștefania Petcu, cls. a IX-a E, Anamaria Bîrsan și
OlimpiaVlad, cls. a X-a B, Teodora-Elena Radu, cls. a XI-a E și Andreea-Roberta Frățilă
de la cls. a XI-a F, în vederea participării la Olimpiada de limbă, literatură și comunicare
și la Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață, fazele locală și județeană, ianuarie-martie,
2017,
- Locul I – pentru cel mai bun spectacol, acordat trupei „Underground”, cu piesa
„Pastramă trufanda”după I. L. Caragiale, la Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, nov. 2017.
- Locul II – Alex Baciu, cls. a XII-a D, pentrumonologul „Eu cine sunt?”, la
FestivalulDramaturgieiBuzoiene de la Rm. Sărat, nov. 2017.
- Mențiune – Alexandra Săftoiu, cls a XI-a E, la fazanațională a ConcursuluiNațional
„Tinerecondeie”, secțiuneaprozăscurtă, aug. 2017.
- Mențiune– Elena-TeodoraRadu, cls. a X-a E la ConcursulNațional de CreațieLiterară
„Ars Nova”, secțiuneaPoezie, Brăila, dec. 2017.
•

•

PROF. Dogaru Elena
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-

Concursul de jurnalism școlar ”Pamfil Șeicaru”, organizat de BJ. ”V.Voiculescu” și ISJ. Cu
echipajul nou , cls. X A + IXF + XF , am ocupat locul I , elevii au primit diplome, cărți și bani.Sau remarcat Rusu Narcisa , XA și Coman Izabela ,XF.

CATEDRA DE LIMBA LATINA
Nr
.
cr
t.
1.

2.

3.

•

NUME SI
PRENUME
ELEV

SCOALA

CLA
SA

PREMIUL
OBTINUT

BORDEIANU
GH. ALEX
ȘTEFĂNIȚĂ
OPREA D
CLAUDIA
MIHAELA
STEMATE C.
SONIA
ANDREEA

COL. NAT ”M.
EMINESCU”,
Buzau
COL. NAT ”M.
EMINESCU”,
Buzau
COL. NAT ”M.
EMINESCU”,
Buzau

10

-

10

PREMIU
SPECIAL

11

-

Profesosr

CARMEN STOICA

MARGARETA
SERBANESCU
CARMEN STOICA

OLIMPIADA INTERNATIONALA – CERTAMEN OVIDIANUM PONTICUM – SULMONA, ITALIA –
PARTICIPARE - STEMATE C. SONIA ANDREEA - clasa a IX-a C, prof. CARMEN STOICA

CATEDRA DE MATEMATICĂ
•

•

Elevul Mihalcea Andrei Ștefan – (clasa a XI-a I, prof. Petrișan Luminița) a publicat
articolul științific ”Some inequalities in four variables with sum 1” și mai multe
probleme propuse în revista Societății de Științe Matematice din România:
“Romanian Mathematical Magazine”, nr. 19 și 20 (2017-2018), ISSN 1584-4897.
Elevul Mihalcea Andrei Ștefan a participat cu lucrarea științifică ”Identități și
inegalități” la a V-a Conferință Națională de Educație Matematică "Laurențiu
Panaitopol", Colegiul Național Spiru Haret, București (18 Noiembrie 2017).
Concursul Județean de Matematică ”Strădanie și iscusință” - ianuarie 2018:
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Secțiunea Gimnaziu
Locul 1

clasa a VII - a

Matara Cristina

prof. Ionescu Valentina

Secțiunea Liceu – Matematică Informatică
Locul 2
Locul 2
Locul 3
Locul 3
Locul 3

clasa a IX - a
clasa a XI - a
clasa a IX - a
clasa a XI - a
clasa a XII - a

Hoacă Adina
Mihalcea Andrei
Marin Andrei
Gheorghita Robert
Butnarus Mihail

prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

Petrișan Luminița
Petrișan Luminița
Petrișan Luminița
Delcea Carmen
Tănase Laura

Secțiunea Liceu – Științele Naturii
Locul 1
Locul 1
Locul 1
Locul 1
Locul 2
Locul 2
Locul 2
Locul 2
Locul 3
Locul 3

clasa a IX - a
clasa a IX - a
clasa a X - a
clasa a XI - a
clasa a IX - a
clasa a X - a
clasa a X - a
clasa a XI - a
clasa a IX - a
clasa a X - a

Fedeleș Dragoș
Neagu Simona
Tarau Alexandra
Trifan Georgiana
Pertea Andreea
Ghita Maria
Nedelus Alexandra
Gheorghe Oana
Bărbulescu Justin
Dughiana Madalina

prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

Negoiță Costică
Tănase Laura
Tănase Laura
Tănase Laura
Tănase Laura
Tănase Laura
Tănase Laura
Tănase Laura
Negoiță Costică
Tănase Laura

Concursul județean de matematică ”Sclipirea minții” (secțiunea “Științele naturii”) Liceul C. Nenițescu – Buzău
Premiul I
Prof.
Tănase Laura

elev
Tomică Elena

clasa a IX-a

prof.

Zamfir Izabela

clasa a IX-a

prof.

Tănase Laura

Matei Mihai Ștefan George

clasa a X-a

prof. Tănase

Laura
Trifan Georgiana

clasa a XI-a

prof.

Zaharia Cosmin

clasa a IX-a

prof.

Tănase Laura
Premiul II
Tănase Laura
101

Coman Isabela

clasa a X-a

prof.

Tănase Laura

Gheorghe Oana
prof. Tănase Laura

clasa a XI-a

Premiul III
Neagu Simona

clasa a IX-a

prof.

Bunda Cristian

clasa a IX-a

prof.

Nedeluș Alexandra

clasa a X-a

prof.

Tănase Laura

Tănase Laura

Tănase Laura
Bălan Mădălina
prof. Tănase Laura

clasa a X-a

Stana Alexandru
prof. Tănase Laura

clasa a X-a

Iuga Valentin

clasa a XI-a

prof.

Ștefan Alexandru

clasa a X-a

prof.

Tănase Laura
Mențiune
Tănase Laura

CATERDRA DE GEOGRAFIE
•

Concursul “Terra”- mica olimpiadă - februarie 2018 (10 elevi participanți, 5
calificați la faza județeană, diplome de participare la etapa judeteana)

Nr.
Crt.

Numele și prenumele

Clasa

1
2

OPREA G. ADRIAN CLAUDIU
POP F. RALUCA IOANA

VI
VI

VOINEA RALUCA
VOINEA RALUCA

3.

Albu O.M. Miruna Alexandra

a V-a A

Albu Daniela Mihaela
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Profesor

4

Mincu Gh. Bianca

a V-a A

Albu Daniela Mihaela

5

Apostol M. Alexandru Marian

a V-a A

Albu Daniela Mihaela

•

Nr.
Crt.

Olimpiada județeană de geografie, participare:

Numele și prenumele

Clasa

Profesor

1
2

DEDU C. COSMIN ADRIAN
MIRITA D. CRISTIAN IONUT

IX I
IX I

Ticleanu Mariana
Ticleanu Mariana

3

IORDACHE L. IONUT RAZVAN

IX I

Ticleanu Mariana

4

DINU V.I. ANDREEA COSMINA

IX C

Dragomir Cristina

5

PESCARU G. RĂZVAN IONUȚ

IXH

Albu Daniela Mihaela

6

CATINCA A. GABRIEL LAURENTIU

IX H

Albu Daniela Mihaela

7

MOLDOVEANU Ș. EUGEN

IX H

Albu Daniela Mihaela

8
9

CRUCERU M. E. ANCA THEODORA
NAE C. MIHAI

XC
XI E

Mihaila Denisa
Albu Daniela Mihaela

10
11
12

ANGHEL F. MIRCEA VLAD
GHICA M. ANDREEA TEODORA
UNTEA I. VIOREL

XI E
XI C
XI C

Albu Daniela Mihaela
Albu Daniela Mihaela
Albu Daniela Mihaela

CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ
•

Prof. Haralambie Monica:

-

Florescu Constantin - clasa a XI-a C, Concursul Judetean “M. Eminescu, poetul
nepereche perceput in contemporaneitate”, organizat de colegiul nostru, sectiunea
traducere - premiul I

Olimpiada de limba engleza – faza judeteana:
Popp Tiberiu (cl. IX B) – pr. I
Grigoriu Mara (cl. IX B) – mentiune
Ionita Razvan (cl. IX B) – mentiune
Nicolae Gabriel (cl. IX B) – mentiune
Voineagu Anca (cl. IX B) – mentiune
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•

Prof. Caloian Liliana:

1. Epuran Stefan, clasa a XI-a C, la Concursul National de Creatie Plastica si Literara
“Sarbatoarea Crizantemelor”, sectiunea creatie literara in limba engleza - premiul I
2. Pletea Anamaria, clasa a XI-a C,

Concursul National de Creatie Plastica si Literara

“Sarbatoarea Crizantemelor”, sectiunea creatie literara in limba engleza - premiul I
3. Epuran Stefan, clasa a XI-a C, la Concursul Judetean “M. Eminescu, poetul nepereche
perceput in contemporaneitate”, organizat de colegiul nostru, sectiunea traducere - premiul I
4. Stemate Sonia, clasa a XI-a C, Concursul Judetean “M. Eminescu, poetul nepereche
perceput in contemporaneitate”, organizat de colegiul nostru, sectiunea traducere - premiul I
Olimpiada de limba engleza – faza judeteana:
Epuran Stefan Alexandru (cl.XI C) – pr. III
Haralambie Petru (cl.XI C) – mentiune
Paraipan Rares Ionut (cl.XI C) – mentiune
Constantin Cristian (cl.XII) - mentiune
Zaharia Malina Florentina (cl.XII) – mentiune
•

Prof. Avram Daniela:

Olimpiada de limba engleza – faza judeteana:
Gherghe Andra (cl. IX B) – pr. I , diploma de participare la etapa nationala, unde a
obtinut 91,50 p.
Alexandru Ioana (cl. IX B) – pr. III
Suliman Cristina (cl. IX B) – pr. III
Anastasiu Theodor (cl. IX B) – pr. III
Maiță Aida (cl. IX B) – pr. III
Cîmpan Andreea (cl. XI A) – pr. III
Pascu Razvan (cl. XI-a E) – pr. II
Patrut Roxana (cl. XII F) - mențiune
•

Prof. Vlad Mihaela:

Olimpiada de limba engleza – faza judeteana:
Selaru Victor (cl. IX) – pr. III
Serban Cristian Stefan (cl. XI) – mentiune
Lazar Razvan Andrei (cl. X) - mentiune
•

Prof. Dragu Violeta:

Olimpiada de limba engleza – faza judeteana:
Dobrita Dragos (cl. IX G) – pr. III
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•

La Concursul National de Creatie in limba engleza “Art with Fiction and Poetry” nu s-au primit
inca rezultatele.
•

PREMII OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ
• FAZA JUDEŢEANĂ 24.02.2018
•

Nr. Numeleşiprenumele
crt.
1. Manole Daria Mihaela

Premiul / Clasa

Şcoala / Profesorîndrumător

I / VII

2.

Andrei Ioana

II / VII

3.

Mărunțiș Bogdan Ștefan

III / VII

4.

MănescuTeonaIoana

MII / VII

4.

Tudose Florentina Mihaela

MIII / VII

5.

Moise Gabriela

MIV / VII

6.

Pahonțu Nicola Ramona

MV / VII

7.

Tănase Alex Ștefan

MV / VII

8.

CristeaAndreeaIoana

MVI/ VII

9.

ComanAndreea Roxana

MVII / VII

C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu
C. N. „Mihai
Roxana Lupu

10. Petrea Bianca Iulia

MVIII / VII

11. Jifcu Mihai

MIX / VII

12. Orșa Florina

MIX / VII

13. TomaRareș Nicolae

MXI / VII

14. *GrosuIoan Cosmin

I / IX

15. Budescu Vlad Mihai

MI / IX

16. Plătică Diana Elena

III / XI

17. Tănăsescu Andrei

MI / XI

18. HaralambiePetru Cosmin

MII / XI

19. Nae Mihai

MIII / XI
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Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

Eminescu”

/

20. Chirana Diana Elena

•

MIV / XI

C. N. „Mihai Eminescu”
Roxana Lupu

/

* Elevul Grosu Ioan Cosmin s-a calificat și a participat la Etapa națională a Olimpiadei de
Limbă Germană Modernă, desfășurată la Craiova, în perioada 23. – 29.03.2018.

CATEDRA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
calificarea echipelor de fotbal, baschet, volei si sah la fazele judetene in cadrul
Olimpiadei nationale a sportului scolar;
participare la crosul Bobocilor;
Cupa Mos Craciun, editia a III a;
s-au desfasurat in perioada 18-20 decembrie 2017 competitii de baschet, volei, tenis
de masa si kendama. Au participat 150 de elevi ai liceului din clasele V-XII.
Participantii au donat carti, jucarii, haine care au fost donate la Fundatia “SF. SAVA”

CATERDRA DE LIMBA FRANCEZĂ
•

•

Simpozionului judetean „Zilele C.N. Mihai Eminescu”, catedra de limba franceza a organizat
in 15.01.2018 concursul de traduceri in limba franceza „Mihai Eminescu, "poetul nepereche"
în contemporaneitate”, propus de prof. Fetic Mirabela, in care urmatorii elevi au obtinut
premii:
- Nistor Catalina, cls. a Xa D - Premiul I; Sirbu Andrei si Stan Ionut, clasa a IX-a C –
Premiu special (prof. coordonator, Iorga M);
- Sandulache Renata-Maria, cls. a XIa D - Premiul I; Cofeleasa Beatrice, cls. a XIIa D –
Mentiune; Musteata Monica, cls. a XIIa D – Premiu special; Istrate Andreea clasa a XIa D – Premiu special (prof. coordonator, Dobre F.);
- Anastasiu Theodor, clasa a IX-a B - Mentiune, Ionescu Diana - Mentiune, Ivan
Stefania Patricia -Premiul al II-lea – clasa a X-a D (prof. coordonator, Holdon O.);
- Macovei Iulia, cls. a XIIa D – Premiu special (prof. coordonator, Fetic Mirabela);
- Gheorghe Bianca, clasa a X-a – Mentiune, Solca Roxana, clasa a X-a – Mentiune
(prof. coordonator, Barbu I.).
Dna prof. Barbu I. a participat cu elevii claselor la care preda la urmatoarele concursuri:
concursul « Aimons la nature !», organizat de Liceul Pedagogic « Spiru C. Haret » in luna
noiembrie 2017, la care elevii claselor a X-a E, B au participat cu eseuri si poezii;
- concursul interjudetean « La magie de Noel », organizat de Colegiul Național Pedagogic
,,Ștefan Odobleja” Drobeta Turnu Severin, in decembrie 2017, la care elevii claselor a X-a
J, G au participat cu lucrari

CATEDRA DE RELIGIE
Elevii participanți la etapa județeană a Olimpiadei de Religie din martie 2018
Numele elevului
Chirilă Emanuela
Banu Diana Maria

Profesor
Cristina Tănasă
Mirela Elena Crăciunescu
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Punctaj
78
95

Clasa
XII
XI

Cîrcei Maria
Dedu Saviana Ştefania
Panait Rebeca
Pescaru Anamaria Andra
Şomoiag Gabriela-Adela
Enişor Simona
-

Pr. Romeo Ene
Cristina Tănasă
Cristina Tănasă
Cristina Tănasă
Cristina Tănasă
Cristina Tănasă

92
80
79
90
90
85

X
X
X
X
X
IX

- EDUCATIE FIZICA SI SPORT
- REZULTATELE OPTINUTE LA OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI
SCOLAR IN ANUL COMPETITIONAL 2017-2018
- CATEDRA : STAICU CAMELIA, VASILE MARIAN, STACIU TUDORACHE
RAMURA
SPORTIVA
VOLEI FETE

RAMURA
SPORTIVA
FOTBAL

RAMURA
SPORTIVA
TENIS DE

COMPETITIA
SPORTIVA
ONSS

COMPETITIA
SPORTIVA
ONSS

COMPETITIA
SPORTIVA
ONSS

ETAPA

LOCUL

COMPONENTA ECHIPEI

CLASA

JUDETEANA

I

DOBRE STEFANIA

XA

BARAU CATALINA

XF

DAN ILIANA

XE

JALBA ANDREEA

IX C

STEMATE ROBERTA

XE

CORBU ANA-MARIA

IX C

RADULESCU ANA

XE

FRATILA ANDREEA

XI F

ETAPA

LOCUL

COMPONENTA ECHIPEI

CLASA

JUDETEANA

I

RADU FLORIN

XII B

SERBAN DRAGOS

XII F

CONSTATINESCU MATEI

XI D

BULETE ROBERT

XII H

CIUREA VLAD

XII G

NICOARE FELIX

XII F

SARARU EDUARD

XII H

GHEORGHE GEORGIAN

XI D

ETAPA

LOCUL

COMPONENTA ECHIPEI

CLASA

JUDETEANA

I

POTERAS BOGDAN

VII A
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MASA

RAMURA
SPORTIVA
BASCHET
BAIETI

COMPETITIA
SPORTIVA
ONSS

POTARNICHE BIANCA

VI

FRUNZA RARES

VI

VISAN DENISA

VA

ETAPA

LOCUL

COMPONENTA ECHIPEI

CLASA

JUDETEANA

II

VELNICERU BOGDAN

XII E

NUTA EDWIN

XII C

COCONU TEODOR

XI J

ANGHEL VLAD

XI E

ZAHARIOU STEFAN

XI C

PARAIPAN RARES

XI C

TUDOR VLAD

IX B

ZECHERU RARES

XG

IOAN MIHAI

XI

ZULUF EDUARD

XI

STAN ROBERT

XC

RAMURA
SPORTIVA
SAH BAIETI

COMPETITIA
SPORTIVA
ONSS

ETAPA

LOCUL

COMPONENTA ECHIPEI

CLASA

JUDETEANA

II

IOAN GEORGIAN MIHAI

XII C

RAMURA
SPORTIVA
SAH FETE

COMPETITIA
SPORTIVA
ONSS

ETAPA

LOCUL

COMPONENTA ECHIPEI

CLASA

JUDETEANA

II

MANEA GEORGIANA RALUCA

XII J

RAMURA
SPORTIVA
SAH ECHIPE

COMPETITIA
SPORTIVA
ONSS

ETAPA

LOCUL

COMPONENTA ECHIPEI

CLASA

JUDETEANA

II

ION GEORGIAN MIHAI

XII C

MANEA GEORGIANA RALUCA

XII J

SARBU ANDREI

IX C

BOERU ROBERT

IX C

MINOIU ADELIA

IX C

MATEI DRAGOS

IX C

108

RAMURA
SPORTIVA

COMPETITIA ETAPA
SPORTIVA

LOCUL

COMPONENTA ECHIPEI

CLASA

VOLEI
BAIETI

ONSS

II

ALBU BOGDAN

XII H

DRAGOMIR ALEXANDRU

XII H

BAICULESCU MIHAI

XII F

RADU FLORIN

XII B

BONEA ALEXANDRU

XII D

SIRBU ANDREI

IX C

ANDREESCU ROBERT

XI J

STANCU GEORGIAN

IX H

MILOS VLAD

XI C

JUDETEANA

RAMURA
SPORTIVA
CROS FETE

COMPETITIA
SPORTIVA
ONSS

ETAPA

LOCUL

COMPONENTA ECHIPEI

CLASA

JUDETEANA

III

IAMANDEI ALEXANDRA BIANCA

XII B

RAMURA
SPORTIVA

COMPETITIA ETAPA
SPORTIVA

LOCUL

BASCHET
FETE

ONSS

MENTIUNE BORCILA ANDRADA

XI J

NEAGU ALEXANDRA

XI C

NEAGU ELENA

XI C

TITULESCU IULIA

XG

BALABAN IRENE

XI C

PATACHE MARINA

XII H

VULPE ANDRADA

XH

CHIRAC JANINA

XI E

Neagu Bianca

XIJ

JUDETEANA

109

COMPONENTA ECHIPEI

CLASA

7.FORMARE CONTINUĂ
În semestrul I al anului școlar 2017-2018, activitatea Comisiei pentru formare continuă
din cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” a constat în:
- organizarea Seminarului de formare cu tema „Utilizarea metodelor interactive de predare –
învățare - evaluare”, cu durata de 6 ore, în colaborare cu CCD Buzău, 02.11.2017, la care au
participat 25 de profesori de la CN „Mihai Eminescu” și 10 profesori de la Liceul Teoretic
„Ion Creangă” Soroca – Republica Moldova, în cadrul Proiectului Internațional Români de
pretutindeni; în cadrul acestei activităţi au fost susţinute şi lecţii demonstrative:
• Prof. dr. Mihaela Nicolae, Prof. Cornelia Tudor, Prof. Liliana Mihalcea, Prof. Gabriel
Nicolae, Atelier transdisciplinar. Memoria vegetală, clasele a V-a A, a XI-a I;
• Prof. Laura Tănase, Progresii aritmetice, clasa a IX-a E;
• Prof. Valentina Ionescu, În țara patrulaterelor, Clasa a VII-a B;
• Prof. Marius Banu, Raportul dintre propozițiile categorice și inferențe deductive
imediate. Aplicații, clasa a XII-a C;
• Prof. dr. Mihaela Pușcă-Bălan, Nucleul, clasa a IX-a C.
- centralizarea, la solicitarea ISJ Buzău, a situaţiei privind formarea continuă în cadrul CN
„Mihai Eminescu” pentru perioada 2013-2017;
- informarea profesorilor care și-au exprimat intenția de a susține examenele în vederea
obținerii gradelor didactice despre termenele de depunere a dosarelor sau a cererilor de
preînscriere;
- analiza documentelor/dosarelor candidaților înscriși și completarea acestora;
- depunerea de către responsabilul comisiei pentru formare continuă a dosarelor/cererilor
candidaților la ISJ Buzău în termenul stabilit;
- actualizarea listelor de candidați pentru obținerea gradelor didactice pentru seriile 2019,
2020, 2021;
- formarea continuă prin grade didactice la nivelul CN „Mihai Eminescu”, se derulează în
continuare, candidații înscrişi (pentru gradele didactice II sau I), îndeplinind toate exigențele
specifice obținerii acestora. La inspecțiile curente/speciale susținute în vederea obținerii
gradelor didactice, candidații au obținut calificativul foarte bine / nota 10.
- actualizarea informațiilor privind perfecționarea cadrelor didactice la nivelul Colegiului
Național „Mihai Eminescu” Buzău pentru anul școlar 2017-2018;
În ceea ce privește activitatea de perfecționare prin cursuri de formare, în semestrul I
al anului şcolar 2017-2018, profesorii Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” au continuat sau
au finalizat cursuri de formare în domeniul didacticii disciplinei, lecturii creative, metodelor
didactice interactive, strategiilor didactice, managementului, orientării în carieră, comunicării
instituţionale, mentoratului, eficientizării managementului instituțiilor de învățământ
preuniversitar.
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8.RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN PERIOADA 01.09.2017-31.01.2018
TOTAL
NR.CRT DENUMIRE CONT
PLATI
BUGET LOCAL
2.553.522,81
TITLUL I (cheltuieli de
personal )
1.501.844,00
TITLUL II (bunuri si
servicii)
463.629,81
1
TITLUL IX(asistenta
sociala)
1.428,00
TITLUL XI(alte cheltuieli)
277.221,00
TITLUL XIII(Active
nefinanciare)
309.400,00
BUGET DE STAT
462.134,00
TITLUL I (cheltuieli de
personal )
413.184,00
2
TITLUL IX (asistenta
sociala)
34.238,00
TITLUL XI( alte cheltuieli burse )
14.712,00
TOTAL
3.015.656,81
In primul semestru al anului scolar 2017-2018 s-au platit salariile cadrelor didactice, nedidactice si
didactice
auxiliare in suma de 1.915.028 ron, reprezentand drepturi salariale si contributii datorate la stat pentru
lunile
august 2017- noiembrie 2017.
De asemenea, suma platita in semestrul mai-sus mentionat la Titlul II- Bunuri si servicii- a fost de
463.629,81ron , pe urmatoarele articole de cheltuieli:
- furnituri de birou(rechizite)= 5.164,35ron
- materiale pentru curatenie= 6.337,77 ron
- Incalzit,iluminat si forta motrica(RAM,Electrica)= 137.041,22
ron
-

apa,canal,salubritate(RER,Compania de apa) = 21.659,10ron
transport( naveta cadre didactice auxiliare)=1.302,00 ron
posta, telecomunicatii,radio,tv (Telecom,Tv Sat,RCS&RDS)=4.626,94 ron
alte bunuri si servicii = 101.976,02 ron
reparatii curente=31.328,67 ron
alte obiecte de inventar=118.253,56 ron
carti,publicatii=3.032,18 ron
protectia muncii=2.792 ron
alte cheltuieli= 29.766 ron
medicamente (pentru cabinetul medical scolar)=350 ron
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De la articolul "alte bunuri si servicii" s-au platit verificarea impamantarii si a conductorilor de
legatura
principali,verificarea metrologica, executarea unei instalatii pentru semnalizarea acustica a pauzelor in
in suma totala de 27.407,62ron.
De la acelasi articol s-a platit si serviciul de paza si protectie pentru perioada august 2017 – decembrie
2017, in suma de 40.726,56 ron.
De la articolul "reparatii curente" s-au platit lucrari de hidroizolatie la acoperisul clarii-anexa a colegiului
in suma de 25.840,64 ron, dar si piese si un motor pentru repararea schimbatorului de caldura in suma totala
de 4.049,59 ron
In trimestrul IV al anului 2017 s-au efectuat achizitii de natura obiectelor de inventar, dupa cum urmeaza:
- 30 videoproiectoare Benq in suma totala de 59.999,70 ron;
- 860 scaune elev in suma totala de 42.054 ron;
- 7 ecrane de proiectie, 5 imprimante multifunctionale Epson, 1 videoproiector pntru amfiteatru in suma
totala de 10.560,06 ron;
- 1 aspirator Karcher pofesional in suma de 1.299,01 ron;
- materiale sportive in suma de 1.900 ron;
De asemenea, s-au achizitionat carti pentru biblioteca colegiului nostru, in suma de 3.032,18 ron.
Pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura, instalatii) interior si exterior
Corp C3, C5, C6, C7 a Colegiului Mihai Eminescu, pe langa studiile efectuate in anul 2016(studiu istoric,
studiu topografic, studiu geotehnic si expertiza tehnica), in anul 2017 s-a realizat documentatia D.A.L.I
(documentatie de autorizare a lucrarilor de interventtii) in suma de 157.000 ron(Contract nr.3271/23.05.2017
incheiat cu SC Sofcons Engineering SRL).
Aceasta suma a fost platita de la titlul XIII-Alte active nefinanciare ,din bugetul de dezvoltare al
institutiei noastre,
alocat de unitatea administrativ teritoriala Primaria
Buzau.
In luna decembrie 2017 s-a implementat platforma electronica de management
educational, si , ca urmare a utilizarii sistemului de toti factorii implicati (cadre didactice,
directori, personal auxiliar, parinti), se asteapta ca in 2018 sa se inregistreze un progres si
cresterea performantei scolare pentru fiecare beneficiar direct.( Contract nr.7400/11.12.2017,
incheiat cu Telekom Romania, in suma de 154.700ron)
Aceste sume au fost platita de la titlul XIII-Alte active nefinanciare ,din bugetul de dezvoltare al institutiei noastre,
alocat de unitatea administrativ teritoriala Primaria Buzau.
Din sumele alocate de la bugetul de stat prin I.S.j. Buzau in primul semestru al anului scolar
2017-2018, s-au decontat de la titlul IX –asistenta sociala- abonamente pentru transport si
bilete de calatorie, elevilor, in cuantum de 34.238 ron.
De la titlul XI- Alte cheltuieli- s-a platit suma de 14.712 ron,reprezentand
programului social “Bani de liceu” pentru lunile septemrie 2017-decembrie 2017.
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plata

Incepand din luna ianuarie 2018, plata salariilor cadrelor didactice s-a asigurat din fonduri
puse la dispozitie de Ministerul Educatiei Nationale. Ca urmare, de la Titlul I ”cheltuieli de
personal” s-au decontat salariile angajatilor pentru luna decembrie 2017 in suma de 409.643
ron
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9.ACTIVITATEA BIBLIOTECII SCOLARE
În semestrul I al anului școlar 2017-2018, biblioteca școlii a venit
în sprijinul elevilor și al cadrelor didactice în strânsă concordanță cu nevoile și solicitările
acestora.
La începutul anului școlar am distribuit manuale școlare elevilor din clasele V-VIII, IXXII. Elevii claselor a V-a au primit manuale noi, conform noilor programe școlare .
Tot în primele zile de cursuri au fost înscriși la biblioteca școlii elevi din clasele a IX-a, a
V-a, elevi și cadre didactice nou venite în școală. Au fost înscriși un număr de 320 elevi și
cadre didactice. Astfel, biblioteca școlii numără 1020 utilizatori activi.
Obiectivul principal al bibliotecii școlii a fost și este atragerea elevilor spre bibliotecă,
spre lectură și carte. În acest sens, în colaborare cu diriginții am organizat vizite la biblioteca
școlii, în special a elevilor nou veniți și am sprijinit desfășurarea unor ore chiar în bibliotecă,
oferindu-le astfel un spațiu inedit și primitor. Elevii au mărturisit că biblioteca le oferă căldură
și intimitate, fiind un real spațiu al ideilor.
În luna octombrie, pe data de 2 octombrie 2017, am participat la organizarea atelierului
transdisciplinar ”Memoria vegetală”, în cadrul Proiectului Internațional ”Românii de
pretutindeni”, conform Protocolului de Parteneriat între Colegiul Național ”Mihai
Eminescu”, Buzău și Liceul Teoretic” Ion Creangă din raionul Soroca, Republica Moldova ,
alături de domnii profesori Mihaela Nicolae, Tudor Cornelia, Mihalcea Liliana și Nicolae
Gabriel. Biblioteca a sprijinit desfășurarea activității cu informații și publicații, această
activitate urmărind abordarea modernă, dincolo de granițele curriculare ( limba română,
istorie, chimie), a unui subiect din realitate: istoria hârtiei.
În data de 27 noiembrie 2017 am participat la activitatea prilejuită de întâlnirea cu echipa
de la revista națională de scriere creativă, ”Ordinul povestitorilor”, publicată de Editura
Arthur și coordonată de scriitoarea și jurnalista Adina Popescu. Activitatea s-a desfășurat sub
forma unor ateliere de lectură, având ca scop apropierea dintre autor și cititori, precum și
realizarea unor bune practici de lectură.
În luna decembrie 2017, cu sprijinul real al conducerii școlii și al d-nei contabil-șef, am
cumpărat un număr de 120 de cărți, noi apariții editoriale și cărți premiate la saloanele și
târgurile de carte, în valoare de 3032.18 lei. Menționez că aceste cărți noi au fost foarte
apreciate de elevii și profesorii școlii noastre, fapt care a dus la creșterea frecvenței cititorilor
și a gustului pentru lectură.
În perioada 15 ianuarie- 19 ianuarie 2018 a avut loc Săptămâna ”Școala-Altfel”,
perioadă dedicată învățării nonformale. Cu acest prilej au fost deschise activitățile de
inaugurare a Centenarului C.N. ”Mihai Eminescu”.
În data de 15 ianuarie 2018, au avut loc diverse manifestări culturale, printre care și
atelierul de lectură organizat în biblioteca școlii , cu titlul ”Oamenii fericiți citesc și beau
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cafea”, din cadrul Simpozionului Județean ”A citi. A reciti”. La acest atelier au participat
elevii din școala noastră, dar și din alte școli , realizând o punte culturală între școli pe tema
importanței lecturii.
În seria manifestărilor dedicate Centenarului școlii a avut loc concertul extraordinar al
CORULUI NAȚIONAL MADRIGAL, în data de 20 ianuarie 2018. Cu acestă ocazie am
sprijinit organizarea și buna desfășurare a activității, care a fost un succes total.
Biblioteca școlii oferă un spațiu cald și primitor elevilor care fac naveta și sosesc
mai devreme la școală, celor care vor să-și facă temele sau trebuie să consulte lucrări și tratate
care nu pot fi împrumutate acasă. De asemenea, mulți elevi aleg să-și realizeze proiectele pe
care le au de realizat la școală în biblioteca școlii, deoarece au la îndemână toate resursele
necesare- cărți, tratate, hărți, calculator, etc.
În biblioteca școlii se desfășoară pregătiri ale elevilor împreună cu profesorii coordonatori
pentru multe dintre concursurile și olimpiadele școlare- pregătire pentru olimpiada de limba
latină, pentru olimpiada de franceză, engleză, pregătire pentru examenul de bacalaureat,etc.
În toate activitățile pe care le-am desfășurat am avut un real sprijin în profesorii ,
conducerea și elevii școlii. Colaborez foarte bine cu colegii din personalul auxiliar, dar și cu
elevii și cadrele didactice.
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