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RAEI – Partea a II-a
AN SCOLAR 2012 - 2013

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr.
Activităţi
crt
1
Întocmirea
programelor pentru
disciplinele
opţionale

Tipul de
Obiective
activitate1
1
Desfăşurarea activităţii
educative după planuri şi
programe aprobate şi
avizate de MECT şi ISJ
Prahova. Stimularea
interesului manifestat de
educabili pentru
disciplinele vizate.

Termene

Responsabilităţi

Octombrie
2012

Responsabili de
comisii metodice

Indicatori de
realizare
32 optionale

Comentarii:
Realizat : disciplinele opţionale sunt in numar de 32; Toate cadrele didactice vizate s-au implicat in realizarea de
programe pentru disciplinele optionale si au raspuns cerintelor exprimate de parinti si elevi.
Ce am învăţat din realizare: Dificultatea de a găsi o tematică atractivă la unele discipline a fost surmontata prin
consultarea directa cu parintii si prin participarea profesorilor la cursuri de formare pe disciplina.
2
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi Indicatori de
activitate
realizare
Introducerea unor
1
Eficientizarea procesului Permanent
Responsabili
Teste, fise de
noi metode si
complex de
comisii metodice lucru, mape de
tehnici didactice
predare/invatare/evaluare
lucru, portofolii.
Comentarii:
Realizat :Au fost elaborate teste cu valoare diagnostică la toate clasele de la clasa a VI-a pana la clasa a XII-a ;
S-au analizat in sedinte de catedra rezultatele acestor teste;
Au fost elaborate fişe de lucru pentru elevi, utilizate în cadrul lecţiilor de recapitulare semestrială;
Au fost elaborate mape cu seturi de probleme pentru pregătirea elevilor participanţi la olimpiade şi concursurile şcolare;
Membrii catedrei de geografie au încheiat un parteneriat între C.N. « I.L. Caragiale » şi revista de popularizare a
științelor, Terra. În perioada 19-21.10.2012 – prof. Hanganu Gelu a participat cu 20 elevi voluntari la organizarea
evenimentului RIUF – Târgul Internațional de universități - ediția de toamnă și cu 60 de elevi care l-au vizitat.
Prof. Mineliea Gheorghe, cu spijinul d-nei prof. Verginia Nedeloiu a înscris un grup de circa 60 de elevi, atât din ciclul
gimnazial (clasele a VII-a și a VIII-a), cât și din cel liceal (clasele a XI-a H și a XI-a I), la a V-a ediție a concursului de
educație ecologică “Gândește verde, gândește curat”, organizat de Agenția de Protecție a Mediului Prahova, în ultimii
ani- școala noastră a obținut mențiune specială
Au fost difuzate în rândul elevilor revista de fizică „Evrika”, culegeri de probleme necesare pregătirii elevilor, dar si
manuale pentru clasele a XI-a si a XII-a.
In cadrul comisiei metodice de fizica s-a urmarit:
a) utilizarea calculatorului in lectiile de fizica;
b) achiziţionarea de soft educaţional; c) utilizarea eficientă a tablei interactive;
d) Cooptarea elevilor in activitati de cercetare, cu participarea lor la sesiuni de comunicari organizate la nivel national.
Doamna profesoara Stoica Daniela, a prezentat in cadrul Casei Corpului Didactic lucrarea “Impactul folosirii tablei
interactive asupra interesului elevului in timpul orelor de fizica”(2012)
In cadrul comisiei metodice de biologie membrii catedrei s-au implicat în realizarea de materiale didactice pe suport
electronic, care pot fi folosite în predare-învatare-evaluare, la toate nivelurile;
Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ
a) utilizarea calculatorului in lectii;
b) achiziţionarea de soft educaţional;
1

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI
RAEI
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c) utilizarea eficientă a tablei interactive;
d) Din analiza rezultatelor testelor initiale s-a putut constata ca modul traditional de predare ii lasa pe cei mai multi
elevi confuzi in ceea ce priveste conceptele de baza. De aceea se impune din ce in ce mai mult utilizarea de noi metode
in predare in scopul de a motiva elevii, de a-i ajuta sa rezolve mai usor problemele. In general, actualul sistem de
invatamant centrat pe profesor implica foarte putina invatare activa si adeseori ii face pe elevi sa nu mai fie motivati sa
invete si sa devina neparticipanti in procesul de asimilare a cunostintelor.
 Ce am învăţat din realizare : necesitatea adaptarii procesului de invatamant la noile competente de care dau
dovada elevii nostri.
3

Activităţi

Tipul de
activitate
1

Obtinerea unor
rezultate bune
concursurile şcolare
şi la olimpiadele
şcolare
Comentarii:
 Realizat
Olimpiade Internaţionale de Informatică

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Creşterea calităţii
absolvenţilor
Creşterea prestigiului
colegiului

Permanent

Responsabili
comisii metodice

Indicatori de
realizare

Medalie Aur - Postavaru Şefan – Concurs International Infomatrix 2013
Medalie Argint - Voroneanu Radu - Balcaniada de Informatica (BOI) Sarajevo 2013
Concursul de limbă, comunicare şi literatură română, „G. Călinescu”– faza judeţeană- Premiul I. = 11, Premiul al IIlea = 5, Premiul al III-lea 9, Menţiuni = 25 TOTAL = 45.
„ Poveştile Cangurului”: Premiul I = 7, Premiul al II-lea=5, Premiul al III-lea = 7Menţiuni = 56 TOTAL= 75
Premii şi menţiuni la concursurile desfăşurate la nivel judeţean: „Vorbiţi , scrieţi româneşte” ( Colegiul Naţional –
Jean Monnet), „Limba noastră-i o comoară” ( Şc.Gimnazială „Nicolae Iorga”).
Concursul „Lectura ca oportunitate de viaţă” – Premiul I. faza naţională * Deaconu Tudor V-B - prof. MarianIonescu Cristina
Concursul de Informatică Aplicată faza judeţeană:
Premiul III , şi patru Menţiuni prin elevii profesorilor Vişinescu Radu , Mircea Liliana şi Dragomir Florentina .
Olimpiada Judeţeană de Informatică pentru gimnaziu:
patru Premii I , un Premiu II , patru Premii III şi zece Menţiuni prin elevii profesorilor Lica Daniela, Mircea Liliana şi
Arseni Florentina
Olimpiada Judeţeană de Informatică pentru liceu :
două Premii I , trei Premii III, şaptesprezece Menţiuni prin elevii profesorilor Lica Daniela şi Mircea Liliana .
Olimpiada Naţională de Informatică pentru gimnaziu:
Menţiune şi medalie de argint elevii :
Săvulescu Ştefan , Tudose Maria Alexa , Marussi Matei Alexandru
din clasa a V-a -prof. Lica Daniela
Cristea Theodor Ştefan din clasa a VI-a -prof. Mircea Liliana
Tudor Costin Răzvan din clasa a VII-a -prof. Lica Daniela şi Arseni Florentina
Medalie de bronz :
-elevii Ştefănescu Andru Lucian , Bucur Vlad Andrei din clasa a VI-a -prof. Mircea Liliana
Olimpiada Naţională de Informatică pentru liceu:
Premiul II şi medalie de aur elevul Voroneanu Radu Ştefan din clasa a XII-a - profesor Lica Daniela
trei medalii de bronz prin elevii Bungiu Alexandru Ionuţ , Copaciu Tiberiu şi Avram Tudor Mihai - profesor Lica
Daniela
Concursul Naţional “Ştiinte şi Tehnologii “ şi Concursul Judeţean de Informatică Lumina Info : trei Premii I , trei
Menţiuni prin elevii prof. Mircea Liliana .
La etapa judeteana a olimpiadei de limba engleza 90 de elevi au obtinut rezultate imbucuratoare : 63 de premii si 27 de
mentiuni.
Si 2 calificari la etapa nationala – Atudorei Corina, 11A (prof Cornelia Costache) si
Herescu Dana 10 F (prof. Ioana Constantin) care a obtinut Premiul III la Nationala cu 97,25 puncte.
La gimnaziu s-au obtinut 13 premii si 10 mentiuni.
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Au obtinut Premiul I la Faza Judeteana si s-au calificat la proba de Baraj urmatorii elevi:
1. Marin Cristiana,
clasa a 10-a A, prof. inspector Adriana Arcosi
2. Herescu Dana,
clasa a 10-a F, prof. Ioana Constantin, Premiul III la Etapa Nationala
3. Palea Razvan,
clasa a 10-a I, prof. Germinia Craciun
4. Atudorei Corina, clasa a 11-a A, prof. Cornelia Costache
5. Matei Andrei,
clasa a 11-a, prof. Cornelia Costache
6. Banica Lorena,
clasa a 11-a, prof. Valentina Apostol
7. Ene Roxana,
clasa a 11-a, prof. Cornelia Costache
8. Sorescu Miruna,
clasa a 11-a, prof. Silvia Georgescu
9. Chiotoroiu Adina, clasa a 11-a, prof. Rodica Trif
10. Dinu Georgiana,
clasa a 11-a, prof. Valentina Apostol
11. Radu Catalina,
clasa a 12-a, prof. Marian Ichim
ALTE CONCURSURI
Eleva Atudorei Corina , clasa a 11-a A, profesor Cornelia Costache, a obtinut Premiul I la Etapa Nationala
a Concursului Cangurul Lingvist.
Eleva Stroiescu Bianca, clasa a 10a A, profesor Marian Ichim, a obtinut Mentiune la Etapa Regionala a
Concursului National de Discurs Public in limba engleza cu 96,33 puncte, cat si Mentiune la Etapa Semifinala
a aceluiasi concurs.
Elevul Nicolescu Razvan, clasa a 8-a B, prof. Daria Dobre s-a calificat la proba de Baraj a Cangurului
Lingvist unde a obtinut 157 puncte.
Eleva Ninca Ilona, clasa a10-a B, prof Ioana Constantin, s-a calificat la Etapa Regionala a Concursului de
Discurs Public in limba engleza unde a obtinut 91,33 puncte.
La Etapa Judeteana a Concursului National de Discurs Public in Limba Engleza au obtinut premii si mentiuni:
Elevii
Profesori
Bajenaru Andreea clasa a 9-a
Ioana Constantin
Premiul I
95 puncte
Ionescu Madalina clasa a 9-a
Rodica Trif
Premiul I
95 puncte
Leu Teodora
clasa a 9-a
Loredana Musetoiu
Premiul I
95 puncte
Burlacu Adelina
clasa a 9-a
Rodica Trif
Premiul II
93 puncte
Margarit Nikita
clasa a 7-a
Valentina Apostol
Premiul III
90 puncte
Dinu Andreea
clasa a 9-a
Daria Dobre
Premiul III
90 puncte
Trascau Beatrice
clasa a 9-a
Ioana Constantin
Premiul III
90 puncte
Popa Dragos
clasa a 9-a
Ioana Constantin
Mentiune
89 puncte
Vasile Vlad
clasa a 9-a
Ioana Constantin
Mentiune
87 puncte
Sandu Stefania
clasa a 7-a
Valentina Apostol
Mentiune
86 puncte
Concursul de civilizaţie franceză „Cangurul Lingvist” a fost organizat de doamna Mihaela Bondoc. Pentru asistenţa la
examen a participat si doamna Mihaela Moisescu. Elevi participanţi au avut toţi profesorii de limba franceză - în total a
fost vorba de 58 de elevi. La faza nationala a concursului s-au calificat doua eleve din clasa a XI-a E: Cremarenco Diana
si Săvulescu Roxana care, în urma examenului de baraj, au obtinut premiile II, respectiv I, fiind recompensate cu
excursii externe.
La concursul Nichita Stănescu din 16. 03. 2013 a participat elevul Matei Andrei, clasa a XI-a E si a obtinut premiul III.
-elevii participanti la etapa judeteană a olimpiadei de chimie au obtinut rezultate bune: clasa a X-a – prima mentiune
locul 4, prof. Alecu Adriana, mentiuni la clasa a XI-a, la clasa a XII-a – premiul I- Vasile Andreea, prof. Popescu Irina
si premiul II- Toma Violeta, prof. Moise Daniela. Cele 2 eleve de la clasa a-XII-a s-au calificat la faza natională.
Rezultate olimpiada nationala de matematica :
prof. Emil Vasile:
clasa XII: medalie de argint- eleva Mihailescu Elena;
Rezultate olimpiada judeteana :
Prof. Petre Nachila:
ClaSA XII:1 premiu I- elevul Veigang Petru, 1 premiu II- elevul Voroneanu Radu, 2 premii III- elevii Postavaru Stefan,
Cangea Catalina, 3 mentiuni- elevii Albu Constantin, Nedelcu Theodor, Bungiu Alexandru
prof. Cezar Stoica:
clasa IX:1 premiu I- elevul Copaciu G. Tiberiu George, 2 premii II- elevii Savu Mihnea si Serbanescu Corina, 1
mentiune- Paun Denisa.
prof. Adriana Diceanu :
mentiune olimpiada judeteana de matematica (elevul Nita Andrei Daniel)
prof. Cristian Nita:
RAEI

3

ROMANIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL NATIONAL
”ION LUCA CARAGIALE” PLOIESTI
Str. Gh. Doja Nr.98 ; Tel/Fax: +40244.522.340

mentiune olimpiada judeteana de matematica (eleva Preda Laura)
prof. Cezar Apostolescu:
1 mentiune (eleva Dobrin Iulia)
prof. Laura Iridon:
clasa IX: 1 mentiune- elevul Popa Andrei
clasa X: 1 mentiune- eleva Marin Maria
prof. Octavian Purcaru:
clasa XI: 1 premiu II- eleva Ionete Sanziana, 2 premii III- elevii Kusztos Razvan, Savulescu Roxana, 1 mentiuneelevul Ghegoiu Stefan
prof. Emil Vasile:
clasa IX: 2 premii III- elevii Nedelcu Tamara, Badea Andrei si 1 mentiune- Petrescu Simina;
clasa X:1 premiu III-elevul Cristian Matache si 4 mentiuni- elevii Rosu Octavian, Roman Alexandru, Avram Tudor,
Paraschiv Gelu;
clasa XII:1 premiu I- eleva Mihailescu Elena;
prof. Anton Negrila :
clasa V: 1 premiu III- elevul Spac Vladimir;
clasa VI:5 premii III-elevii Neagu Ioana, Sologan Andrei, Cristea Theodor, Damian Dan, Gheorghe Antonia si 5
mentiuni- elevii Niculescu Theodora, Vasile Theodor, Stefanescu Andrei, Barbu Tiberiu, Creanga Roxana;
clasa VII:1 premiu II- elevul Bonifate Tudor, 1 premiu III- elevul Gheorghe Stefan si 1 mentiune- elevul Niculae
Alexandru;
clasa VIII:1 premiu II- elevul Tudor Costin si 1 mentiune- elevul Nicolescu Razvan
Rezultate concursuri:
prof. Emil Vasile:
6 mentiuni la concursurile “Laurentiu Panaitopol”, “Unirea”, “Cristian Calude” si “Haimovici”- elevii Rosu Octavian,
Paraschiv George, Cristian Matache, Stanciu Georgiana, Pircus Catalin ;
Participanti la concursul “Viitori Olimpici ”- Nedelcu Tamara, Cristian Matache, Rosu Octavian , Ionita B., Paraschiv
Gelu, Avram Tudor, raicu m, Roman Alexandru, Mihailescu Elena;
prof. Anton Negrilă
Concursul interjudetean “Regalul generatiei XXI” de la scoala ,,Sf. Vineri”:
clasa VI:1 premiu II- Damian Dan si 2 mentiuni- Neagu Ioana, Gheorghe Antonia
Concursul national “Lumina math”:
clasa V: 1 mentiune- elevul Spac Vladimir;
clasa VI:1 premiu II- Damian Dan si 1 mentiune- Neagu Ioana;
Concursul Grigore Moisil:
Clasa V:1 mentiune- elevul Spac Vladimir;
Clasa VI:2 premii II- elevii Damian Dan, Sologan Andrei, 2 mentiuni elevii Bezdeanu Stefania si Gheorghe Antonia;
Clasa VII:1 premiu I- elevul Bonifate Tudor, 1 premiu III- eleva Sandu Stefania si 2 mentiuni- elevii Balanescu
Madalina, Matei Miruna;
Concursul Cangurul:
Clasa VI:premiul II si premiul MCM- eleva Neagu Ioana;
Concursul national de fizica Phi:
Nr. crt. Numele si prenumele elevului
1.
NiculescuTeodora Elena
2.
NeaguIoana
3.
Damian Dan Stefan
4.
SimionovTomaCosmin
5.
Gheorghe Antonia Adriana
6.
AlecuVlad
7.
Bonifate Tudor Nicolae
8.
Duran Robert Gabriel
9.
Tudor CostinRazvan
10.
Teodorescu Octavian Costin
11.
Nonea Victor Andrei
12.
Moraru Maria Luminita
13.
Pascu Maria Cristina
RAEI

Clasa
a VI-a
a VI-a
a VI-a
a VI-a
a VI-a
a VI-a
a VII-a
a VII-a
a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a
a X-a
a X-a

Distinctia
Premiul III
Premiul III
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Premiul I
Mentiune
Premiul II
Premiul II
Premiul II
Premiul III
Mentiune

Profesorul antrenor
Colt Marilena
Colt Marilena
Colt Marilena
Colt Marilena
Colt Marilena
Colt Marilena
Stoica Daniela
Stoica Daniela
Colt Marilena
Colt Marilena
Colt Marilena
PopescuTraian
Colt Marilena
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14.
15.
16.

DumitruMihai
IlieBogdan
PetracheVladut

a XII-a
a XII-a
a XII-a

Mentiune
Mentiune
Mentiune

Popescu Georgiana
PopescuMihai
Popescu Georgiana

REZULTETELE OLIMPIADEI JUDEŢENE DE ISTORIE ANUL ŞCOLAR 2012-2013
CLASA a IX a
1. Băjenaru Andreea Adina – premiul II- prof. Carmen Băjenaru
2. Manolescu Diana – menţiune - prof. Carmen Băjenaru
3. Niculae Raluca – menţiune - prof. Carmen Băjenaru
CLASA a X a
1. ZAHIU ANDA-MARIA- premiul I- prof. Dragoş Mocanu
2. MANEA RALUCA-ANDREEA – premiul II - prof. Dragoş Mocanu
3. DIMA ANA-MARIA-RUXANDRA - premiul II - prof. Dragoş Mocanu
4. RENTEA ANA-MARIA- premiul III - prof. Dragoş Mocanu
5. VOINEA MADALINA-ELENA- menţiune - prof. Dragoş Mocanu
6. MITITELU FELICIA- menţiune - prof. Dragoş Mocanu
CLASA a XI a
1. BURLACU ANDREEA- premiul II - prof. Carmen Băjenaru
2. CĂRUŢĂ IRINA- premiul II - prof. Carmen Băjenaru
CLASA a XII a
1. IONESCU MOISE ANDRADA – premiul II - prof. Dragoş Mocanu
2. BUNESCU ION – premiul III - prof. Dragoş Mocanu
CONCURSUL „ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ” FAZA JUDEŢEANĂ ANUL
ŞCOLAR 2012-2013
AVRAM TUDOR - PREMIUL III SOFT EDUCAŢIONAL prof. Carmen Băjenaru
GHEORGHE VLAD- PREMIUL II SITE prof. Carmen Băjenaru
ROMAN ALEXANDRU PREMIUL II SITE prof. Carmen Băjenaru
BARBU IULIAN MENTIUNE SITE prof. Carmen Băjenaru
FOLEA ALEXANDRU MENTIUNE SITE prof. Carmen Băjenaru
MARINESCU ALEXANDRU MENTIUNE SITE prof. Carmen Băjenaru
ZINCA ANDREI MENTIUNE SITE prof. Carmen Băjenaru
LOTUL PENTRU OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ISTORIE
CLASA a Xa ZAHIU ANDA MARIA prof. Dragoş Mocanu
CLASA a XIa – BURLACU ANDREEA prof. Carmen Băjenaru
SESIUNEA DE REFERATE A ELEVILOR FAZA JUDEŢEANĂ
NICOLAE ROXANA IOANA - PREMIUL I prof. Carmen Băjenaru
ZAHIU ANDA – PREMIUL II
prof. Dragoş Mocanu
BURLACU ANDREEA- PREMIUL II prof. Carmen Băjenaru
LUNGU CARMEN – PREMIUL II prof. Carmen Băjenaru
TĂNĂSOIU RALUCA – PREMIUL II prof. Carmen Băjenaru


Ce am învăţat din realizare: Traditia Colegiului in performanta este pastrata si in acest an scolar si ea trebuie
continuata.
 Pe data de 22.09.2012, prof. Hanganu Gelu a organizat deschiderea oficială a Clubului de Dezbateri pentru anul
școlar 2012-2013, la sala de festivități a C.N. I.L. Caragiale, la care au participat circa 150 elevi, părinți și dnele profesoare Băjenaru Carmen și Gheorghe Mineliea
Comentarii:
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de …
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială ….
4
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi Indicatori de
activitate
realizare
3
Permanent
Profesorii din
Carti
 Dotarea
 Corelarea bazei
catedră
Substante
laboratoare
materiale cu
RAEI
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lor si
noile informatii
chimice
cabinetelor
Materiale
 Mentinerea în
cu noi
consumabile
stare de
materiale si
Pliante, harti,
functionare
surse
DVD-uri
foarte bună
 Realizat in functie de posibilitatile aparute pe parcursul anului scolar: strangerea unor fonduri, fondul
comitetului de parinti; s-au achizitionat carti pentru fondul de carte al bibliotecii si al minibibliotecilor existente
la fiecare catedra; a fost primita o donatie de carti din domeniul geografiei; s-au achizitonat cateva softuri
educationale; realizarea conexiuni la internet pentru toate calculatoarele din dotare
 Ce am învăţat din realizare: daca fondurile ar fi fost mai mari se puteau inlocui cateva computere si se puteau
achizitiona si alte materiale necesare.
5
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi Indicatori de
activitate
realizare
Implicarea unui
4
Participarea la cursurile
Permanent
Responsabilul
Numarul de noi
număr mare
locale
comisiei cu
certificate si
de profesori si
Participarea la cursuri
perfecţionarea
atestate
personal auxiliar în
naţionale
Numărul de
activităţile de
Obţinerea gradelor
profesori care au
formare
didactice
obtinut grade
profesională
didactice
superioare
Comentarii:
Realizat
- susţinerea tezei de doctorat „Dialogul în presa audiovizuală” (Prof. Valeria Maftei)
- susţinerea lucrării cu tema „Parodia discursului discriptiv” în „O sută de ani de zile la porţile Orientului”,
de Ioan Groşanu, în cadrul Sesiunii de Comunicări organizată de C.C.D. Prahova ( prof. Nicoleta Deaconu).
- publicarea unor articole de specialitate în volumul editat la Universitatea Bucureşti (prof. Ina Bercea);
- implicarea membrilor catedrei ( Mihai Violeta şi Popa Anca) în evaluarea lecţiilor demonstrative din
cadrul concursului pentru titularizarea în învaţamânt;
- participarea membrilor catedrei la activităţile Cercului pedagogic, desfăşurate la Grupul şcolar „ Sf.Andrei
şi Colegiul Naţional Al.I.Cuza”
Pofesoara Mihaela Bondoc si-a încheiat redactarea lucrării metodico-stiinţifice în vederea obţinerii gradului didactic 1 si
a predat-o la secretariatul Universităţii de Petrol si Gaze din Ploiesti, iar pe 28. 03. 2013 a sustinut inspecţia la clasă,
fiind evaluata cu nota 10.
Profesoara Mihaela Moisescu s-a înscris si a participat la cele trei conferinţe organizate prin intermediul Alianţei
Franceze din Ploiesti pe tema „Competenţe textuale si lingvistice”, a sustinut inspectiile si a promovat examenul de
definitivare in invatamant.
Profesoara Daniela Iancu a sustinut inspectia la clasa si s-a prezentat la concursul de titularizare in invatamant din data
de 30. 07. 2013, obţinand o medie care i-a permis sa se titularizeze.
Membrii catedrei de religie au participat activ la toate activitătile organizate de I.S.J.( Cons-fătuirea judeteană a prof. de
religie în C.N.I.L.C.), Cercurile pedagogice ( de la Scoala ,,Elena Doamna” si Gr.Sc.,,1 MAI") si C.C.D.(activ.sustinută
de d-na prof.Nedeloiu-18.03), au disponibilitate pentru autoperfectionare, au asigurat continutul metodic al lectiilor, au
aprofundat abordarea interdisciplinară în predarea religiei.
-în luna februarie prof. Alecu Adriana, Ghita Ioana, Moise Daniela si Popescu Irina au participat la cursurile
programului de formare continuă " Pro Chimia’’ ;
-în perioada iunie-iulie, prof. Alecu Adriana si Moise Daniela au participat la Programul de formare: „.Utilizarea
avansată a instrumentelor TIC”, care face parte din cadrul proiectului „Elaborată în cadrul proiectului POS-DRU
„Şcoala - membru activ al societăţii informaţionale” cofinanţat din Fondul Social European prin POS-DRU şi
implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanţare Externă
Stiinte sociale
Prof. Alina Radu A participat la cursul de formare continuă, desfăşurat în cadrul ariei curriculare ”Om si societate”,
pentru disciplinele Socio-Umane, respectiv :„ Instrumente digitale in abilitarea curriculara si orientarea in cariera„ (
sept.2012-feb.2013).

RAEI
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tehnici si tehnologii implicabile in procesul de invatamant. Acesta este un lucru mai mult decat necesar intr-o
perioada aflata in continua transformare. Adaptarea tehnicilor informationale poate fi un prim pas spre atragerea
elevilor intr-o implicare activ- participativa la lectiile considerate cu multi ani in urma ,,obisnuite, traditionale”.
6
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi Indicatori de
activitate
realizare
Asigurarea
6, 5
Desfăşurarea tuturor
Mai-august Responsabili
-fise, planificari,
organizării şi
activităţilor legate de
2012
comisii metodice organigrame pt.
desfăşurării
examenele nationale, în
Informatician
competente;
examenelor
bune condiţii
Adminstrator
Examene
naţionale
bacalaureat.
Comentarii:
Realizat
Toti profesorii au fost implicati in activitati de pregatire suplimentara a elevilor in vederea sustinerii examenelor
nationale. Au raspuns promt la activitatile ce au tinut de organizare si buna desfasurare a concursurilor. De exemplu:
Biologie: sustinerea de ore de pregatire suplimentara pentru elevii care au sustinut biologia ca proba la bacalaureat.
Implicarea tuturor membrilor catedrei in organizarea examenelor nationale: asistent, membru comisie, profesor
evaluator
Istorie, socio-umane, religie: implicarea tuturor membrilor catedrei in organizarea examenelor nationale: asistent,
membru comisie, profesor evaluator
Limba Romana: la simularile organizate:
- evaluarea naţională : 19.02.2013 – promovare 96,47%
mai 2013 - promovare 97,64%
- bacalaureat:
12.02.2013 - promovare 96,75%
22.04.2013 - promovare 98,39%
C. - la examenul de evaluare naţională - promovare 100%
D. - la examenul de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2013) 99,60%
Limba Engleza: In 15 mai Valentina Apostol si Silvia Georgescu au participat ca profesori evaluatori in comisi
Examenului de Atestat al clasei a 12-a I Bilingva impreuna cu Ioana Constantin in calitate
de secretar de comisie. In vederea examenului, Valentina Apostol a propus teme din cultura si
civilizatia anglo-saxona si a coordonat proiectele elevilor.
In 22 mai profesorii Marian Ichim si Rodica Trif au participat ca profesori evaluatori in comisia
Examenului de Atestat al clasei a 12-a A Bilingva impreuna cu Ioana Constantin in calitate
de secretar de comisie. In vederea examenului, Marian Ichim a propus teme din cultura si civilizatia
anglo-saxona si a coordonat proiectele elevilor.
In 28 mai Ioana Constantin a redactat si predat d-nei inspector Adriana Arcosi lista cu Orarul de
Asistenta defalcat pe unitati de invatare si lectii conform cu planificarile in vederea Examenului de Titularizare – Proba
Practica.
Intre 30 si 31 mai Valentina Apostol, Daria Dobre, Cristina Badoiu si Silvia Georgescu au participat
ca profesori evaluatori la examenul de competente lingvistice clasa a8-a.
In zilele de 01 si 02 iunie s-au desfasurat probele scrise si cea orala a Examenului Cambridge B2, FCE for Schools
organizat de prof. Ioana Constantin la noi in scoala in colaborare cu Consiliul
Britanic. Au participat ca profesori asistenti Loredana Musetoiu si Daria Dobre.
In zilele de 08 si 12 iunie s-au desfasurat probele scrise si cea orala a Examenului Cambridge C1CAE organizat de
prof. Cornelia Costache la noi in scoala in colaborare cu Consiliul Britanic. Au
participat ca profesori asistenti Valentina Apostol, Rodica Trif, Silvia Georgescu, Andreea Savulescu.
In perioada 03-11 iunie profesoarele Rodica Trif, Cornelia Costache, Loredana Musetoiu si Ioana Constantin au facut
parte din comisiile de examinare a probei practice din cadrul examenului de titularizare profesori desfasurate in colegiul
nostru.
In 17 iunie profesoarele Ioana Constantin, Cornelia Costache, Valentina Apostol si Loredana Musetoiu au participat ca
ca profesori asistenti la proba de competente digitale din cadrul examenului de Bacalaureat.
Intre 25 si 28 iunie s-au desfasurat probele de competente lingvistice din cadrul examenului de Bacalaureat la care au
participat ca evaluatori profesorii: Marian Ichim, Rodica Trif, Cornelia Costache, Silvia Georgescu, Valentina Apostol,
Steliana Cretu.
In 26 iunie Daria dobre si Cristina Badoiu au participat ca profesori asistenti la examenul de Admitere in clasa a5-a
RAEI

7

ROMANIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
COLEGIUL NATIONAL
”ION LUCA CARAGIALE” PLOIESTI
Str. Gh. Doja Nr.98 ; Tel/Fax: +40244.522.340

desfasurat in colegiul nostru.
In 28 iunie Daria Dobre si Cristina Badoiu au participat ca evaluatori in cadrul examenului de Admitere in clasa a 5-a
desfasurat la Scoala gimnaziala ‘Rares Voda
Educatie fizica : Implicarea tuturor membrilor catedrei in organizarea examenelor nationale( asistent, membru comisie).
Informatica : Toţi profesorii catedrei s-au ocupat de pregătirea elevilor în vederea participării la examene. Implicarea
tuturor membrilor catedrei in organizarea examenelor nationale: asistent, membru comisie, profesor evaluator
Ce am învăţat din realizare: cadrele didactice sunt foarte responsabile, isi desfasoara activitatea avand tinte bine definite,
cunosc „drumul” de urmat pentru obtinerea unor rezultate de exceptie
7
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi Indicatori de
activitate
realizare
Prezenta cadrelor
4, 5,1
Cresterea implicării în
Conform
Directori
Numărul
didactice la
activităti stiintifice
calendarului Responsabili
diplomelor
simpozioane si
Cresterea prestigiului
de
comisii metodice şi al premiilor
conferinte
scolii
desfăsurare
Publicaţii
articolele
prezentate la
simpozion
Comentarii:
 Realizat
Limba Engleza: prof Cristina Badoiu a participat la simpozionul international ‘Geografia in scoala’ indrumand
participarea unei eleve cu un articol.
Biologie : Profesorii Musat M. ,Manea C. , Ilie M. , au sustinut lectii in parteneriat cu Muzeul de Biologie Uman a
realizandu-se si vizite cu ocazia unor expozitii ci tematica ecologica si au desfasurat cursurile de Educatie pentru
sanatate in parteneriat cu Muzeul de Stiintele Naturii din Ploiesti.
Profesorii Musat M ,Georgescu E si Ilie M au participat la proiectul national Patrula ECO editia a V-a organizat de
Centrul CARPATO –DANUBIAN si editura Decesfera Media.
Franceza :La categoria „promovarea imaginii Colegiului”, menţionăm activitatea desfăsurată de doamna Mihaela
Bondoc de întreţinere si dezvoltare a blogului catedrei de limba franceză, unde sunt consemnate activităţile noastre si
rezultatele acestora.
De asemenea trebuie să menţionăm articolul „Independenţa României”publicat de doamna Carmen Băjenaru în
publicaţia „Bieg Podległości” editată de partenerii nostri polonezi cu ocazia zilei lor naţionale: 11 noiembrie. Articolul a
apărut în limba româna si în traducere în limba polonă efectuată de Vasile Moga.
In cursul lunii aprilie 2013, un articol al doamnei Violeta Oneaţă a fost publicat in volumul colectiv editat de
Universitatea din Pitesti.
Cu ocazia Conferinţei Internaţionale despre Imaginar a Universităţii din Pitesti din 14-16 iunie 2013, doamna Violeta
Oneaţă a susţinut lucrarea La métaphore révélatrice comme actant sémiotique dans la poétique de Lucian Blaga.
Vasile Moga a fost invitat să participe la evenimente culturale care au avut loc la Bucuresti. Este vorba de prezentarea
personalităţii lui Janusz Korczak la Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii din Bucuresti, însoţita de
proiectarea filmului Korczak în regia lui Andrzej Wajda (22.11.2012). Apoi Conferinţa Internaţională „Copiii au
drepturi” din data de 7 decembrie 2012, ocazie cu care a fost lansat volumul Cum iubesti un copil de Janusz Korczak –
editura Curtea Veche. La editia 2013 a Bookfest, Bucuresti, pe 01. 06. 2013, editura Polirom a fost lansat volumul 1989
– Toamna Natiunilor, elaborat de trei autori polonezi si tradus in limba romana de Vasile Moga. Revista Poesis
International a publicat in numarul din februarie 2013 cateva poezii apartinand poetului polonez Rozycki, traduse in
limba romana de Vasile Moga.
La targul de oferte educationale din judetul Prahova, catedra de limba franceza a asigurat permanenta in ziua de 22. 05.
2013 prin profesorii: Bondoc Mihaela, Iancu Daniela, Moisescu Mihaela si Moga Vasile.
Chimie
In septembrie 2012 s-a desfasurat la Iasi Simpozionul International al Stiintelor ,,VASILE POGOR”. La acesta au
participat prof. Moise Daniela si Popescu Irina, impreuna cu studentele Spatarelu Catalina (student la ,,Chimie-stiinta
materialelor” si Serbu Sabina student la ,,Farmacie’’), foste eleve ale C.N. ,,I.L.Caragiale”. S-au obtinut un Premiu Ide
catre Moise Daniela cu o lucrare din domeniul ingineriei chimice si un Premiu I si o diploma de ,,voluntariat” pentru o
lucrare colectiva scrisa de cele doua profesoare si cele doua student. Ambele lucrari au primit certificarea ISBN si au
RAEI
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fost publicate in compediul simpozionului.
În perioada 17-19 mai 2013 toti profesorii catedrei de chimie : Alecu Adriana, Caminschi Marcela, Ghita Ioana, Moise
Daniela, Nachila Virginia, Piron Lucia si Popescu Irina s-au implicat în organizarea Concursului national pentru liceele
tehnologice "Petru Poni" care a avut loc în Ploiesti in 4 locatii. La C.N. ,,I.L.Caragiale” s-au desfasurat proba scrisa
pentru toti elevii participanti ( 17 mai) si proba practica( 18 mai) la clasele a XI-a si a XII-a. Profesorii Moise Daniela si
Popescu Irina au fost propunatori de subiecte pentru proba practica;
Matematica
-prof. Emil Vasile selectie probleme si articole si propunere de probleme pentru numarul 10 al Gazetei Matematice
(numar special) si propunere de probleme pregatitoare pentru concursuri si olimpiade;
-prof. Petre Nachila, Cezar Stoica, Cezar apostolescu, Emil Vasile- membrii in comisia judeteana a olimpiadei de
matematica;
-prof. A.Diceanu a participat la Simpozionul National “Optimizarea procesului de invatamant”,Editia a VIII-a, si la
activitatea finala de promovare a proiectului POSDRU ”Profesionalizarea carierei didactice- noi competente pentru
actori ai schimbarilor in educatie din judetele Braila si Prahova “ , parcurs in urma cu un an.
Educatie fizica si sport
Profesorul Szekely Vasile a continuat proiectul educational “Rolul mijloacelor specifice educatiei fizice si sportului in
socializarea elevilor din ciclul liceal”.
Profesorul Szekely Vasile a participat la: Simpozionul international „Metode tradiţionale şi moderne folosite în
activitatea didactică” din 15.XIl.2012. de la Fetesti cu lucrarea “Inovatii didactice in structurarea si organizarea
continuturilor” si a obtinut premiul l.
Profesorul Szekely Vasile a sustinut cursuri in cadrul proiectului “Educatie pentru sanatate”, desfasurate pe
parcursul anului scolar 2012-2013., organizate de prof.dr.Musat Mariana in colaborare cu Muzeul Judetean de Stiintele
Naturii Prahova.
Istorie
Aniversarea a 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România prin adearea la proiectul Consiliului Judeţean “Un copac
pentru un erou”. În cadrul acestei acţiuni s-a desfăşurat un ceremonial militar în cinstea Căpitanului Erou Prof. Ernest
Târtescu şi s-aplantat un mesteacăn în parcul din curtea Colegiului. Activitatea a fost reflectată pe larg în emisiunile de
stiri de la Antena1 Ploieşti, Valea Prahovei TV, Prahova TV şi Will TV.
10 mai – prof. Dragoş Mocanu a organizat sărbătorirea Zilei Independenţei României, a Victoriei împotriva fascismului,
a Europei şi a Regalităţii în deschiderea Sesiunii anuale a Societăţii de Ştiinţe Istorice Prahova;
Participare la expozitia Basarabia 1812-1947, Oameni locuri frontiere
Alte activităţi au fost:
Octombrie 2012 participarea la expoziţia “Basarabia 1812-1947, Oameni, locuri, frontiere”;
Noiembrie 2012- organizarea lansării de carte a prof. Traian Lazăr „I.L.Caragiale şi Nicolae Iorga în noi ipostaze”;
20 octombrie 2012, d-nele profesoare Gheorghe Mineliea și Nedeloiu Verginia au participat cu o comunicare în cadrul
Simpozionului Național “Toleranța fără frontiere”, organizat de Școala Sf. Vineri Ploiești.
Geografie
În luna noiembrie 2012, prof. Leotescu Raluca a participat la ,, Parteneriatul interjudeţean ,,Omagiul Filosofiei’’ şi
Simpozionul interjudeţean ,,Impactul filosofiei asupra demersului educaţional’’ desfăşurat la Universitatea ,,Constantin
Brâncoveanu’’ Piteşti, având ca principal obiectiv promovarea educaţiei şi schimburi de experienţă între profesorii din
mai multe judeţe.
În luna decembrie, prof. Leotescu Raluca a reactualizat şi publicat lucrarea: ,,Europa şi România, Curs intensiv de
pregătire pentru bacalaureat’’și lucrarea ,,Cercetări privind solurile din Câmpia Picior de Munte’’.
În intervalul 24.05 – 27.05.2013, profesorii Gheorghe Mineliea, Radu Doina și Hanganu Gelu au participat la
Conferința Anuală a Societății de Geografie din România desfășurată la Timișoara, cu aplicație de teren în Ungaria.
 Ce am învăţat din realizare: un cadru didactic care are ceva de spus la nivelul unui simpozion demonstreaza
calitatea sa de om-formator de stiinta si formator de viitori oameni de stiinta.
8
Activităţi
Tipul de
Obietive
Termene
Responsabilităţi Indicatori de
activitate
realizare
Promovarea
Realizarea unui site
Permanent
Consilierul
Revista şcolii
2
imaginii şcolii şi a
funcţional şi actualizat
educativ
Link-uri către
ofertei educaţionale
Implicarea cadrelor
Directiunea
activităţi ale
RAEI
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didactice în realizarea de
parteneriate educaţionale

Responsabilii de
comisii

partenerilor
şcolari

Comentarii:
 Realizat
Informatica: In cadrului Centrului de excelenta in programare Centrul Info(1), coordonat de doamna prof. Dana Lica, sau realizat insemne proprii, logo, sigla, tricouri. Pe site-ul centrului apar imagini cu aceste insemne, iar pe reteaua de
socializare facebook s-a creat o pagina dedicata centrului, scopul fiind popularizarea la cote cat mai ridicate a imaginii
colegiului.
Adresele Url sunt:

https://sites.google.com/site/centrulinfo1/
https://www.facebook.com/centrulinfo1?ref=hl
Pentru informatii suplimentare consultati site-ul.
Biologie
D-na Ilie M. a participat la organizarea si desfasurarea “Targului de oferte educationale” desfasurat la Palatul Culturii in
mai 2013.
Limba si Literatura Romana
Organizarea şi desfăşurarea Festivalului Naţional de Poezie „Nichita Stănescu” (ediţia a XXV-a)
Catedra de stiinte sociale
Lansarea de carte a prof. De istorie Traian Lazăr „I.L.Caragiale şi Nicolae Iorga în noi ipostaze”;
Limba Franceza
La targul de oferte educationale din judetul Prahova, catedra de limba franceza a asigurat permanenta in ziua de 22. 05.
2013 prin profesorii: Bondoc Mihaela, Iancu Daniela, Moisescu Mihaela si Moga Vasile.
La categoria „promovarea imaginii Colegiului”, menţionăm activitatea desfăsurată de doamna Mihaela Bondoc de
întreţinere si dezvoltare a blogului catedrei de limba franceză, unde sunt consemnate activităţile noastre si rezultatele
acestora.
9
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi Indicatori de
activitate
realizare
Participarea la
5
Imbunatatirea calitatii
Permanent
Consilierul
Numarul de
actiuni in cadrul
vietii, perceptia reala a
educativ
parteneriate
unor proiecte
viziunii despre viata
incheiate
comune cu institutii
ale comunitatii
locale
Comentarii:
 Realizat
Comisia metodica educativa in colaborare cu Consiliul Elevilor
Participarea clasei a IXa A la proiectul Asociaţiei ATEENS din Colegiul “N. Stănescu” intitulat “Sunt liber să aleg”, de
combatere a consumului de droguri.
26 feb 20132- Prelucrarea legii 203/2012 referitoare la regulilie de circulaţie.
12 martie 2013 în colaborare cu Poliţia Română s-a desfăşurat activitatea “Prevenirea şi combaterea manifestărilor
violente cu ocazia întrecerilor şi competiţiilor sportive”
Februarie- martie 2013 s-a desfăşurat proiectul “Gândeşte Cutezător”.
19 feb. Desfăşurarea la clasele primare a proiectului “Prietenii sistemului imunitar”.
Pe tot parcursul anului școlar, 30 de elevi voluntari din clasele a XI-a I și a XI-a H, îndrumați de prof. Gheorghe
Mineliea au continuat acțiunile în cadrul SNAC (Strategia Națională de Acțiune Comunitară), împreună cu elevi cu
deficiențe din Școala Gimnazială Specială nr.1, Ploiești: pregătirea în vederea participării la concursul de dans
“Împreună pentru viitor”, activități săptămânale ale elevilor voluntari, prilej de socializare și de ajutor la diverse
activități de învățare sau de dezvoltare a abilităților manuale, dar și activități speciale dedicate unor evenimente
(sărbătorirea Zilei Naționale, confecționarea unor podoabe pentru bradul de Crăciun sau Paște, colinde). În cadrul
concursului de dans, secțiunea de dans modern, elevii noștri au obținut premiul I, la faza județeană (16 martie, Plopeni)
și premiul III, la faza regională (22 aprilie, Buzău). Tot în cadrul S.N.A.C., 7 eleve din clasele a IX-a J și a XI-a I, sub
10
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îndrumarea d-nelor profesoare Gheorghe Mineliea și Nedeloiu Verginia, au participat la concursul național "Scrisoare
către prietenul meu".
În perioada 14-17.11.2012, prof. Hanganu Gelu a participat în calitate de coorganizator, împreună cu 45 de elevi
voluntari, la Festivalul Național de Teatru “Toma Caragiu”.
prof. Radu Doina a înscris Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” la Concursul Național ”PATRULA ECO”, ediția a
V-a, organizat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG) și Editura Decesfera Media în colaborare cu ISJ
Prahova
09.03.2013, d-nele profesoare Mineliea Gheorghe și Doina Radu au participat, alături de cca. 60 de elevi liceeni, la
activitatea extracurriculară ”Earth Hour 2013”, în parteneriat cu World Wide Fund for Nature (WWF), sărbătorită în 43
de orașe din țară. În această etapă, activitatea s-a concretizat în colectare de PET-uri, colegiul nostru plasându-se pe
primul loc între cele 23 de instituții de învățământ participante din oraș, având în vedere cantitatea pe PET-uri colectată.
În finală, orașul nostru s-a plasat pe locul 3, după Timișoara și Botoșani.
10 Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi Indicatori de
activitate
realizare
Optimizarea
6
Imbunatatirea orarului
Oct 2013
Catedra de
Orarul
procesului de
scolii si a desfasurarii
informatica
manageriere a
activitatilor
Baza de date
unitatii scolare
Imbunatatire sistemului
Mai 2014
Popescu Mihai,
Nationale de
de introducere/colectare
Apostolesu
educatie(BDNE)
a datelor
Cezar
Comentarii:
 Realizat
S-a realizat tinand cont de particularitatile claselor, a numarului de elevi/profesori titulari si spatii la dispozitie. S-a
reusit programarea orelor pe doua schimburi pastrand integral destinatia fiecarui laborator si cabinet scolar
Pentru introducerea prompta a datelor in BDNE s-a apelat la catedra de informatica, fiecare membru avand
responsabilitati clare. Pentru aceasta activitate se va colabora cu serviciul secretariat.

RAEI – Partea a IV-a.

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR
URMĂTOR.
Nr.
Activităţi
crt
1
Desfăşurarea întregii
activităţi de învăţare
pe baza cunoaşterii
stilurilor de învăţare
şi comunicare ale
elevilor

Tipul de
Obiective
activitate2
2
Adaptarea
activităţilor
educative la
particularităţile
elevilor

2

3

Activităţi de
ecologizare şi
înfrumuseţare a bazei
sportive şi a curţii
colegiului

Termene

Responsabilităţi

Octombrie Diriginţii

Creşterea
Permanent Diriginţii
participării
elevilor la
activităţile de
ecologizare
Adoptarea unui
comportament
ecologic de către
elevi
Responsabilizarea

Indicatori de
realizare
Chestionarele
Interpretarea
rezultatelor
chestionarelor
Diseminarea
informaţiilor
Păstrarea curăţeniei
Cantitatea de
materiale reciclabile
colectate
Participarea unui
număr mare de elevi

2

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI
RAEI
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3

Monitorizarea
activităţilor de
pregătire suplimentară
a elevilor pentru
examene si concursuri
scolare

1

4

Evaluarea
performanţelor
educaţionale în mod
periodic pe arii
curriculare

1

5

Trasarea direcţiilor
principale pentru
dezvoltarea resurselor
umane privind
personalul didactic
cât şi
nedidactic(recrutare,
selecţie, utilizare,
motivare,
perfecţionare
periodică,
disponibilizare)
Realizarea unui site
complex,
reprezentativ, cu
componente destinate
tuturor activităţilor
didactice desfăşurate
în instituţie

4

Sporirea securităţii
tuturor celor implicaţi
în activitatea şcolară,
în timpul desfăşurării
programului

6,4

6

7

RAEI

6

elevilor
Ridicarea
Permanent Responsabili
frecvenţei orelor
comisii metodice
de pregătire
suplimentară
Directiunea
Îmbunătăţirea
rezultatelor
obţinute
Testarea
periodică a
cunoştinţelor
elevilor la diferite
discipline
Interpretarea
rezultatelor
obţinute
Un nou tip de
proiectare şi
abordare a
demersului
educativ
Creşterea calităţii Permanent Directiunea
în muncă
Responsabilizarea
Comisia CEAC
personalului
Responsabil
comisia de
perfecţionare

Creşterea
transparenţei faţă
de activităţile
desfăşurate în
şcoală
Asigurarea
comunicării
interne şi externe
a şcolii prin
utilizarea
tehnologiilor
informaţionale şi
de comunicare
Diminuarea şi
eradicarea unor
evenimete
neplăcute care sar putea produce
din punct de
vedere al
securităţii elevilor
şi personalului
didactic,

Graficul de pregătire
suplimentară
Rezultate mai bune
obţinute la
examene/concursuri/
olimpiade
Testele utilizate
Interpretarea
rezultatelor
Diseminarea
rezultatelor în
şedinţele comisiilor
şi în consiliul
profesoral

Prezenţa la cursuri şi
stagii de formare a
personalului
Implementarea
informaţiilor şi
deprinderilor
dobândite

Permanent Responsabil
comisia de
promovare a
imaginii şcolii

Diversitatea
activităţilor
Comunicarea
eficientă pe orice
direcţie

Permanent Direcţiunea

Contract cu firmă de
pază
Instruirea periodică
Respectarea
graficelor de
serviciu

Responsabil
comisie SSM
Responsabil
comisie situaţii
de urgenţă
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8

9

10

11

RAEI

Dezvoltarea unor
programe cu caracter
interdisciplinar care
permit implicarea
elevilor în proiecte ale
autorităţilor locale şi
judeţene
Eficientizarea
procesului de
colectare a datelor

5

Modernizarea şi
refacerea unor spaţii
din şcoală

3

Obţinerea unor
fonduri pe bază de
proiecte

6

3

nedidactic şi
auxiliar
Creşterea
responsabilizării
sociale a elevilor
Implicarea
elevilor în
problemele locale

Permanent Responsabil
comisie proiecte
Direcţiunea

Realizarea de
formulare pentru
înscrierea datelor
Împlicarea tuturor
profesorilor în
sistemul de
colectare a
datelor
Conştientizarea
tuturor
profesorilor de
necesitatea
colectării datelor
corect şi la
termen

Semestrul
I

Asigurarea
securităţii elevilor
Crearea unor
condiţii foarte
bune de
desfăşurare a
orelor
Achiziţionarea
unor reţele de
calculatoare şi a
unor mijloace de
învăţământ la
nivelul unor
catedre

Iulie 2014

Direcţiunea
Comisia CEAC

Direcţiunea
Administratorul
Diriginţii

Martie
2014

Direcţiunea
Responsabili
comisii de lucru

Numărul de proiecte
Diversitatea
proiectelor şi aria de
cuprindere
Numărul de
participanţi
Realizarea unor
baze de date corecte,
actualizate şi uşor
accesibile

Înlocuirea tâmplăriei
Refacerea
mobilierului
Recondiţionarea
sălii de festivităţi

Înlocuirea unor
reţele de
calculatoare
Modernizarea unor
mijloace de
învăţământ
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