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Viziune, strategie, misiune
Încercăm să facem prin acest raport un bilanţ în care să cuprindem, în mod realist,
aspectele semnificative ale muncii noastre de un an. Ne focalizăm atenţia asupra
rezultatelor şcolare (promovabilitate, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare,
frecvenţa la cursuri şi disciplina elevilor, rezultatele obţinute la examenul de
bacalaureat), asupra calităţii actului didactic (proiectarea didactică, metode şi mijloace
de predare, eficienţa lecţiilor), a muncii educative, a activităţii de formare a
personalului didactic precum şi asupra particularităţilor activităţilor conexe procesului
instructiv – educativ (a personalului didactic auxiliar, a personalului nedidactic).
Activitatea

managerială

este

apreciată

prin

prisma

rezultatelor

tuturor

compartimentelor .
S-au folosit, ca surse de informare, documente şcolare (rapoarte, cataloage,
registre ale Consiliului profesoral şi de administraţie, registru de inspecție şcolară),
fişele de autoevaluare, consemnări ale conducerii şcolii făcute cu diverse ocazii ş.a.
Viziunea Colegiului Tehnic „D. Leonida“ Iaşi asupra sistemului de
învăţământ valorifică tradiţiile şcolii ieşene, dar presupune, mai ales, o deschidere spre
modele europene viabile, asigurându-se astfel convergenţa sistemelor şi recunoaşterea
calificărilor si competentelor dobândite de absolvenţii noştri. Accentul în educaţie se
deplasează tot mai mult spre dimensiunea aplicativă, creativă, practică a
cunoştinţelor dobândite, spre calitate şi eficienţă. Şcoala se doreşte un garant al
calităţii procesului de învăţământ, având un rol important în reglarea sistemului
educaţional şi în asigurarea relaţionării unităţii de învăţământ cu celelalte instituţii
deconcentrate ale statului, cu autorităţile judeţene şi zonale, cu întreaga comunitate.
Strategia Colegiului Tehnic „D. Leonida“ Iaşi consideră esenţială
valorizarea resurselor umane, a competenţei cadrelor didactice şi a
disponibilităţilor intelectuale şi afective ale elevilor, în aceeaşi măsură, rămâne
semnificativă dezvoltarea comunicării la nivelul mediului local, prin relaţionarea
actorilor implicaţi în procesul de educaţie, prin implicarea constantă a comunităţii
în rezolvarea eficientă a problemelor şcolii.
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Misiunea definită prin strategia Colegiului Tehnic „D. Leonida“ Iaşi este
de a consolida rolul şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ,
ca centru de resurse educaţionale pentru comunitate, de a asigura o educaţie de
calitate europeană, de a forma elevii ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să
se integreze pe piaţa muncii şi într-o societate dinamică, de tip european.
Conform noii Legi a Calităţii, fiecare unitate de învăţământ va exista
prin capacitatea

sa de

autoevaluare,

dezvoltare

şi

promovare

a propriei

culturi organizaţionale, de integrare în mediul cultural, social şi economic
specific comunităţii.
Priorităţile şi alocarea resurselor în anul şcolar 2015-2016 sunt
guvernate de obiectivele strategice.
 Creşterea calităţii învăţământului la nivelul standardelor europene de
performanţă.
 Centrarea educaţiei pe elev în procesul instructiv-educativ
 Adaptarea în permanenţă la evoluţia populaţiei şcolare şi la cererea locală de
forţă de muncă
 Diversificarea programelor de formare continuă a personalului didactic
Dezvoltarea unui sistem informaţional modern şi eficient
 Dezvoltarea

programelor

de

comunicare

şi

colaborare

cu

familia

şi

comunitatea locală;
 Dezvoltarea unor programe de colaborare şi integrare europeană.
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În activitatea sa Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida“ cooperează cu următorii
parteneri educaţionali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Iaşi
Direcţia pentru Sănătate Publică Iaşi
Asociația „Tineretul Ortodox Român” (ATOR), Iași
Inspectoratul Școlar al Județului Iași
Grupul Școlar „Vasile Pavelcu”, Iași
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, Petroșani
Centrul de plasament „Ion Holban”, Iași
Colegiul Tehnic de Transporturi
Asociația Kasta Morrely Iași
Grup Școlar „D. Mangeron”
Secția a V –a de Poliție
Universitatea „Petre Andrei” Iași
Asociația EURODEMOS
Asociația Mai Bine
Inspectoratul Școlar Județean Iași
Liceul „Miron Costin”, Iași
AIESEC
Asociația „Tineretul Ortodox Român” (ATOR), Iași
Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară Filiala Iași
AIESEC
Fundația „Alături de voi” România
Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național
Inspectoratul de Poliție Județean Iași
Asociaţia Alewijmse Training Center România, Skillech SRL, BV Olanda
Primăria Municipiului Iași
Organizaţia Salvaţi Copiii filiala Iaşi
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Palatul copiilor Iași
Asociația Filantropică Trup și Suflet Iași
Inspectoratul Teritorial de Muncă, Iași
Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași
Poliția locală Iași
Muzeul Literaturii Române
Institutul Francez Iași
British Council Iași
Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Iași
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi
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I. Resurse umane în învăţământul preuniversitar
a. Personal didactic. Politici de evidenţă şi mobilitate.
Obiective:
 încadrarea cu personal didactic;
 transparenţă în mobilitatea de personal;
 realizarea unei prognoze a resurselor umane pentru perioada 2015-2016;
 respectarea graficului MEC de mobilitate a personalului didactic.
Activitatea de încadrare a personalului didactic la începutul anului şcolar 20152016 s-a realizat în conformitate cu reglementările LEN nr.1/2011 și metodologia de
mișcare a personalului didactic care reglementează activităţile de mobilitate şi de
titularizare a personalului didactic.
În anul şcolar 2015-2016, total cadre didactice – 45:

didactic

titulari
suplinitori calificaţi
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La
nivelul
Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”Iaşi,
dinamica
personalului angajat în învățământul preuniversitar în anul 2015-2016
s-a diminuat față de anii şcolari precedenți:
Nr.
crt.

Personal

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1.

Personal didactic

60

56

45

2.

Personal didactic auxiliar

15

15

15

3.

Personal nedidactic

19+3 cumul

18

17

4.

Număr posturi

94,90

81,41

74,47

Degrevări de normă pentru personal cu funcţii de conducere - 2 persoane.
S-au realizat asistenţe la ore care au urmărit:
– la cadrele didactice
 respectarea programei şcolare
 strategii folosite
 modul în care se evaluează progresul realizat în timpul lecţiei
 nivelul cunoaşterii, al deprinderilor şi al înţelegerii
 dotare cu material didactic
 atenţia acordată elevilor cu nevoi speciale
– la elevi
 progresul realizat în timpul lecţiei
 nivelul cunoaşterii, al deprinderilor şi al înţelegerii
 utilitatea a ceea ce au învăţat
Calificativele acordate cadrelor didactice în anul şcolar 2015-2016:
 foarte bine: 45
 bine: 0
 satisfăcător: 0
 nesatisfăcător: 0
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Calificativele acordate personalului didactic auxiliar în anul şcolar 2015-2016:
 foarte bine: 14
 bine: 1
 satisfăcător: 0
 nesatisfăcător: 0
Calificativele acordate personalului nedidactic auxiliar în anul şcolar 2015-2016:
 foarte bine: 16
 bine: 1
 satisfăcător: 0
 nesatisfăcător: 0
Constatări şi aprecieri:
 sprijinirea şi încurajarea dezvoltării personalităţii elevului prin implicare şi
responsabilizare
 stimularea performanţelor
 formare continuă (schimbul de experienţă, predare în echipă)
Puncte slabe:
1. insuficienta dotare cu mijloace şi materiale didactice
2. lipsa de motivaţie pentru formare şi dezvoltare a cadrelor didactice debutante
3. disfuncţii legate de metodologiile de încadrare a personalului didactic
4. acordarea unor concedii fără plată pentru continuarea studiilor, concedii creştere
copil
5. nu se valorifică valenţele educative ale procesului didactic;
6. nu se utilizează metode moderne de predare şi evaluare a cunoştinţelor;
7. nu se are în vedere potenţialul genetic al elevului;
8. nu se adaptează conţinutul lecţiilor la nivelul elevilor;
9. nu se analizează cu responsabilitate cauzele eşecului şcolar, considerându-se
vinovat numai elevul.
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Măsuri:
1. actualizarea permanentă a bazei de date privind încadrarea personalului didactic,
în funcţie de mişcările de personal.
2. asigurarea cunoaşterii şi respectării legislaţiei în vigoare şi a termenelor stabilite
pentru raportarea situaţiilor cerute de ISJ.
3. completarea cărţilor de muncă, existenţa deciziilor de numire pentru personalul
didactic.
4. pregătirea unităţii şcolare pentru aplicarea Metodologiei de desfăşurare a
concursului de ocuparea a posturilor didactice în judeţele pilot.
Grad maxim de ocupare a posturilor cu cei mai mulţi titulari:

100
80
60
40
20
informatica

religie

istorie

geografie

mate

biologie

0

Discipline

Discipline cu număr mare de suplinitori:

35
30
25
20
15
10
5
0
electrotehn./electromecan.

energetică

mecanică
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b. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Activitatea managerială presupune pe lângă proiectare, organizare, coordonare,
control şi o foarte bună cunoaştere a preferinţelor şi nevoilor colectivului de cadre
didactice. Activitatea de dezvoltare profesională are ca scop asigurarea cu personal
didactic cu o pregătire profesională adecvată profilului postului. În acest sens, fiecare
cadru didactic este sprijinit atât la nivelul şcolii prin profesorul responsabil cu
dezvoltarea profesională, cât şi la nivel inter-instituţional, prin ISJ şi CCD, să îşi
dezvolte potenţialul şi aptitudinile, în funcţie de interesele şi aspiraţiile personale, dar
şi de cerinţele şcolii şi ale comunităţii în general.
Obiective:
• Asigurarea accesului cadrelor didactice la informaţia privind oferta de
perfecţionare
• Valorificarea resurselor umane prin organizarea şi îndrumarea activităţii de
perfecţionare a personalului didactic, în conformitate cu legislaţia în vigoare
• Dezvoltarea parteneriatelor cu furnizori de formare continuă acreditaţi
• Asigurarea calităţii procesului de formare şi dezvoltare profesională a cadrelor
didactice
• Monitorizarea şi evaluarea activităţii de formare şi dezvoltare profesională a
cadrelor didactice
Situaţia numerică a cadrelor didactice pe tranşe de vechime 2015-2016:
Pe grupe de vechime
0-2
1

2-6

6-10
1

10-14 14-18 18-22 22-25 25-30 30-35 35-40 40-45
4

5

7

3

9

8

5

2
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Situaţia statistică pe grade didactice:

Grade profesori
35
30
25
20
Grade profesori

15
10
5
0

Deb.

Def.

Gr. II

Gr. I

Dr.

Persoane-resursă la nivelul Colegiului Tehnic „D. Leonida“:
Colegiului Tehnic „D. Leonida“ dispune de valoroase resurse umane care sunt
implicate în conceperea şi derularea de proiecte vizând dezvoltarea profesională şi
educaţia permanentă: 8 metodişti, 5 mentori și 9 experți în managementul educației şi
5 membri în consilii consultative ale I.S.J. Iași.
Activităţi:
• Realizarea şi difuzarea materialelor privind tematica şi graficul activităţilor
referitoare la
o Consfătuirile cadrelor didactice
o Cercurile pe discipline
o Consiliul profesoral cu tema „Cauzele absenteismului şi modalităţi de
reducere a acestuia“
• înscrierea şi susţinerea examenelor pentru obţinerea definitivatului şi a gradelor
didactice
• proiectarea unor programe de formare corespunzătoare nevoilor identificate
• consultanţă şi consiliere individuală metodică şi de specialitate
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• organizarea de activităţi metodice, sesiuni ştiinţifice şi culturale
• colaborări cu furnizori acreditaţi de formare (universităţi, ONG-uri)
Formarea continuă
1. Întocmirea şi predarea dosarelor pentru definitivat şi grade didactice – octombrie
2015
Notă:
• nu se studiază materialele informative afişate în cancelarie
• nu se ţine cont de recomandările făcute în consiliile profesorale (nu se
participă)
2. Prezentarea ofertelor de perfecţionare din surse variate, inclusiv CCD Iaşi

c. Populaţie şcolară
Situaţia realizării planului de şcolarizare în septembrie 2015 la clasele de început
de ciclu ale învăţământului obligatoriu este de 98%.
Situația la învățătură
Din analiza statistică a promovabilităţii pe tranşe de medii sau calificative se
constată:
o

menținerea numărului elevilor mediocri (cu medii între 5-6,99)

o

diminuarea numărului elevilor buni la învăţătură (cu medii cuprinse între 7-8,99)

o

creșterea numărului elevilor repetenţi şi exmatriculaţi
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Situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 2015-2016
NIV
INV

FORMA
INV

CLASA
/ ANUL

TOTAL ELEVI
INSCRISI LA
INCEPUTUL ANULUI
SCOLAR

TOTAL PROMOVATI PE MEDII

TOTAL PROMOVATI

ABSOLVENTI

TOTAL

DIN CARE
FETE

TOTAL

DIN CARE
FETE

PROM
5 - 5,99

PROM 6 6,99

PROM
7- 7,99

PROM
8- 8,99

PROM
9- 9,99

PROM
10

7

8

25

26

27

28

29

30

30.1

31

TOTAL

32

REPETENTI

DIN CARE
FETE

TOTAL

DIN CARE
FETE

33

34

35
1

LIC

ZI

IX

66

7

56

4

5

27

19

4

1

10

LIC

ZI

X

64

4

54

4

6

14

23

9

2

8

LIC

ZI

XI

69

5

41

5

7

17

16

1

LIC

ZI

XII

55

2

45

2

4

21

16

2

PROF

ZI

IX

59

1

42

5

17

17

3

16

PROF

ZI

X

37

28

2

11

10

5

8

MAI

ZI

I

30

2

22

1

4

14

3

8

MAI

ZI

II

19

1

12

5

7

LIC

SE

IX

30

18

20

9

5

11

4

LIC

SE

X

31

11

27

13

2

11

12

LIC

SE

XI

43

12

43

12

11

16

LIC

SE

XII

59

17

45

17

8

LIC

SE

XIII

26

17

16

14

LICruta
SAM

SE

XIV

30

6

9

4

2

4
2

45

2

12

5
1

6
10

8

2

10

2

15

1

8

15

18

4

12

5

9

2

16

14

8

2

2

6

1

9

4

10

2
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Factorii obiectivi care contribuie la înregistrarea situaţiilor de mai sus sunt:
• mediul familial – familii dezorganizate, fără venit, modele familiale negative,
folosirea copiilor la diverse munci, implicarea insuficientă a reprezentanţilor
autorităţilor locale;
• mediul socio-economic - tradiţii culturale învechite, căsătoria precoce, refuzul
părinţilor de a-şi şcolariza copiii;
• cauze psihopedagogice – comunicare defectuoasă – şcoală-familie-comunitate,
insuficienta implicare a şcolii
• cauze psihice şi medicale
II. Activitatea educativă şi extracurriculară
”Educația este acea reconstrucție sau reorganizare a experienței care se adaugă la
înțelesul experienței precedente și care măreste capacitatea de a dirija evoluția celei
care urmează.”
(John Dewey)
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândute în sistemul de învăţământ. Prin
formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi
stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului
şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta
cognitivă şi cea comportamentală.
Întreaga activitatea de coordonare a proiectelor și programelor educative, a urmărit, în
principal, creșterea prestigiului și calității activității școlii noastre prin acțiunile desfășurate cu elevii
și profesorii, prin formele de parteneriat cu inspectoratul școlar și cu reprezentanți ai comunității
locale.
În anul şcolar 2015-2016, activitatea educativă a avut, ca puncte de reper, creşterea substanţială
a implicării şcolii, ca model funcţional fundamental, în acţiuni vizând dezvoltarea dimensiunii
europene a demersului educativ, iar pe de altă parte, diminuarea fenomenelor antisociale (violenţa,
consumul de tutun, alcool şi de droguri, exploatarea prin muncă), prin organizarea de acţiuni de natură
educaţional-preventivă.
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La Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi întregul demers educativ derulat în sem. I al anului
şcolar 2015-2016 s-a caracterizat prin diversitate (din punct de vedere al tematicilor abordate),
complexitate (formele de manifestare au fost diverse: concursuri, sesiuni de comunicări, expoziţii,
proiecte, campanii, etc.) şi arie largă de extindere (fiecare profesor diriginte a derulat cel puţin un
proiect educativ).
În cadrul fiecarui demers au fost proiectate activitati reprezentative pentru realizarea obiectivelor
propuse pentru anul școlar 2015-2016:
•

Întărirea statutului activității educative și de consiliere școlară și extrașcolară ca spațiu de
dezvoltare personală, ca arie curriculară cu competențe și finalități precise și relevante

•

Dezvoltarea dimensiunii europene a activității educative școlare, extrașcolare și
extracurriculare

•

Asigurarea eficienței activității educative școlare și extrașcolare, de consiliere și orientare prin
dezvoltarea relatiilor comunitare ale școlii și atragerea de noi parteneri în derularea
programelor educationale

•

Formarea atitudinii de respect a elevilor faţă de valorile naţionale în contextul educaţiei
globale

•

Îmbunătățirea frecventei si diminuarea numarului de elevi cu note scăzute la purtare

•

Informarea continuă a profesorilor diriginți;

•

Susţinerea elevilor în valorizarea propriului potenţial

•

Optimizarea relatiei școala – familie în vederea integrarii elevilor în viața comunitatii

•

Educația pentru securitate personala: prevenirea şi combaterea consumului de droguri, a
traficului de fiinţe umane, a violenţei, a abandonului şcolar şi a delincvenţei juvenile

• Formarea atitudinilor pentru un stil de viaţă sănătos, echilibrat.
RAPORT ACTIVITATE EDUCATIVA
2015/2016
1. COMISIA DIRIGINTILOR

Nr
.
crt
.
1.

Denumire activitate

Organizarea comisiei diriginților

Scop/ obiective/ scurtă
descriere
- informarea diriginților în
legătură cu prevederile
legislației
-stabilirea responsabilităților
membrilor comisiei
15

Organizatori

Data

Responsabil
comisia
diriginților prof.
Lavinia
Moisuc-Nani

Sept
2015

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

-proiectarea activităților
comisiei diriginților
-încheierea parteneriatelor cu
familia

Contractul educațional- premisă a
colaborării eficiente dintre școală și
familie
Aniversarea a 50 de ani de învățământ - creșterea gradului de
tehnic la Colegiul Tehnic „Dimitrie
implicare a elevilor și
Leonida“
părinților în viața școlii
Modalități de consolidare a
parteneriatului elev-diriginte-părinte

-optimizarea parteneriatului
educațional
lectorate cu părinții
Cauzele şi condiţiile manifestării
-identificarea cauzelor
violenţei în şcoli
manifestării violente în
mediul școlar
-stabilirea unui plan de
acțiune
-lecție deschisă clasa a IX-a B
Particularităţile relaţiilor
-identificarea tipului de relații
interpersonale în grupurile formale şi care se stabilesc între elevi
informale de elevi
-dezbatere
Obiceiuri alimentare sănătoase şi
-educație pentru un stil de
nesănătoase
viață sănătos
-work-shop clasele a XI-a
Problemele de adaptare ale copiilor ai -prezentarea problemelor de
căror părinţi sunt plecaţi din ţară
adaptare ale copiilor cu
părinții în străinătate
-soluții posibile de ameliorare
-masă rotundă
Agresivitatea pe Internet
-achiziționarea mecanismelor
de apărare față de violența din
spațiul virtual
- lecție deschisă clasa a X-a C
Examenele finale bat la ușă
- informarea părinților în
legătură cu rezultatele
obținute de elevi la simularea
bacalaureatului
Colindăm, colindăm iarna...(serbare
- susținerea proiectelor și
de Crăciun)
programelor educative ale
școlii
Modalităţi de prevenire şi reducere a
-schimb de bune practici
absenteismului
-work-shop
Fumatul, drogurile şi alcoolul pun în
-responsabilizarea elevilor în
pericol viaţa
legătură cu substanțele care
conduc la dependență
-lecție deschisă clasa a XI-a A
Bacalaureatul și proiecția carierei
- motivarea elevilor pentru
(ședințe comune părinți elevi la
pregătirea examenelor finale
nivelul claselor a XII-a)
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Diriginții
claselor a IX-A

Sept
2015

prof. dr. ing.
Carmen
Burlibașa
Prof. Lavinia
Moisuc-Nani
Prof. Lavinia
Moisuc-Nani

Oct
2015

prof. Alina
Iacoban

Nov
2015

prof. Gabriela
Novac

Nov
2015

Prof. Laurențiu
Ipate

Nov
2015

prof. Alina
Iacoban

Dec
2015

prof. Gabriela
Novac

Dec
2015

Prof. Elena
Chiriac

Dec
2015

Prof. Lavinia
Moisuc-Nani

Dec
2015

Prof. Alina
Iacoban
Prof. Laurențiu
Ipate

Ian
2016
Ian
2016

Prof. Elena
Chiriac

Ian
2016

Nov
2015

2. CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR

Nr
.
crt
.
1.

Denumire activitate

Scop/ obiective/ scurtă
descriere

Elevii își aleg liderii

-depunerea candidaturilor,
dezbatere, alegerea Biroului
executiv și a responsabililor
de departamente

2.

Campania Săptămâna legumelor și
fructelor donate

- implicarea în problemele
comunității
-dezvoltarea spiritului de
voluntariat

3.

1 Decembrie – sentimentul patriotic -cultivarea spiritului patriotic
la români (dezbatere)
și a valorilor naționale în
context multinațional

4.

Simboluri ale Unirii Principatelor
Române (concurs)

5.

Management

6.

Grup online

-cunoașterea și aprecierea
contribuției individuale și
colective în înfăptuirea
obiectivelor naționale
-gestionarea eficientă a CȘE
-desfășurarea întâlnirilor CȘE
-participarea la CJE
-comunicare eficientă între
membrii CȘE -școală
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Organizatori

Data

Biroul executiv
al CȘE
Profesor
coordonator al
CȘE prof.
Gabriela Chiperi
Președinte CȘE
Cătălin Sturza,
cl. A X-a B
Responsabil
SNAC consilier
școlar Geta
Daneș
Bogdan
Pingescu, cl. A
X-a C
Prof. Gabriela
Chiperi
Cătălin Sturza,
cl. A X-a B
prof. Gabriela
Chiperi
Biroul executiv
al CȘE
prof. Gabriela
Chiperi
Departamentul
de comunicare și
informare

Oct
2015

Nov
2015

Dec
2016

Ian
2016

perma
nent

Perma
nent

3. COMITETUL DE PĂRINȚI, ASOCIATIA PARINTILOR „ENERGOPARENT“

Nr
.
crt
.
1.

Scop/ obiective/ scurtă
descriere

Denumire activitate

Legislație școlară: LEN (secvențe),
ROFUIP (secvențe), ROI

- informarea părinților
claselor în legătură cu
prevederile regulamentelor
școlare

2.

Aniversarea a 50 de ani de
învățământ tehnic la Colegiul
Tehnic „Dimitrie Leonida“

- creșterea gradului de
implicare a părinților în viața
școlii

3.

Modalități de consolidare a
parteneriatului elev-dirigintepărinte
Colindăm, colindăm
iarna...(serbare de Crăciun)

-activități de suport
educațional pentru părinți

4.

5.

Bacalaureatul și proiecția carierei
(ședințe comune părinți elevi la
nivelul claselor a XII-a)

- susținerea proiectelor și
programelor educative ale
școlii
- motivarea elevilor pentru
pregătirea examenelor finale

4. EDUCATIE NONFORMALĂ
Titlul
programului/
Scurtă descriere
proiectului
The need for
change

-implicarea tinerilor aflați
în situații de risc în
activități de socializare,
informare și cooperare
folosind metode de
educație nonformală

Organizator
Asociația
STR-ONG
FOR
FUTURE
(prof.
Gabriela
Chiperi)
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Organizatori

Data

Coordonator
comitet de părinți:
prof. Maria Bejan
Diriginții tuturor
claselor
Director prof. dr.
Mihaela Cadiș,
președinte
ENERGOPAREN
T Elena Ignat
Prof. Maria Bejan
Diriginții tuturor
claselor
prof. Lavinia
Moisuc-Nani,
Elena Ignat
prof. Lavinia
Moisuc-Nani
Diriginții claselor
a XII-a

Sept
2015

Perioada de
implementa
re
Ianuariefebruarie
2016

Oct
2015

Nov.
2015
Dec
2015
Ian
2016

Nr.
Parteneri
beneficiar
i
20 elevi Asociația
STR-ONG
FOR
FUTURE
cunoașter
ea
și
apreciere
a
contribuți
ei
individual
e
și
colective
în
înfăptuire
a

ISJ Iași
(coordonatori
director
adjunct prof.
dr. ing
Carmen
Burlibașa și
prof. Irina
Aporcăriței)
Pași în educația -motivarea pentru studio și
CTDL
tuturor
carieră prin activități
(coordonatori
nonformale –școală după
director și
școală (proiect POSDRU)
director
adjunct)
Școli
sustenabile
energetic

-activități ale unui proiect
ERASMUS care ajută
elevii să găsească soluții
pentru economisirea
energiei, atât la școală cât
și acasă

obiectivel
or
naționale
10 licee
din Iași și
școli din
Italia,
Spania,
Marea
Britanie,
Lituania

2014-2017

42 elevi

apr-dec 2015

30 elevi

Școli
partenere
din
județele
Galați,
Brăila și
Hunedoar
a

5. CONCURSURI EXTRAȘCOLARE CAEN 2015

Denumire concurs/
festival

Nr. premii I

Nr. premii
II

Nr. premii
III

Nr.
mențiuni

Adolescentul și
francofonia
IA ȘI Green Bag
Porți deschise
mărțișorului
Învierea Domnului,
bucuria sufletelor
noastre
Zilele Școlii Ieșene
Simpozionul
Național Dimitrie
Leonida
Învățăm să inventăm
Concurs
interjudețean de
creativitate mecanică
Dumitru Mangeron
Unitate si diversitate
in Uniunea
EuropeanaCetatenii UE
Fii galtehnist !

2

-

-

-

Nr.
premii
speciale
-

2
1

1
-

2
-

-

-

-

-

1

-

-

1
1

1

1

2
-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-
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Concursul
interjudețean,,Școal
a –Universul
Copilăriei mele
Salonul proiectelor
de antreprenoriat

2

-

-

-

-

1

-

-

-

1

6. PROIECTE DESFASURATE IN PARTENERIAT
a. Educație rutieră
Titlul
programului/
Scurtă descriere
Organizato Perioada de
proiectului
r
implementa
re
Mini-examen
-concurs pe teme de
CTDL
oct 2015
auto
legislație rutieră
(prof. Dan
Pârțac, prof.
Cristina
Dănilă, prof.
Cosmin
Pintilie)
Precizări
-informarea elevilor în
CTDL
dec 2015
privind regulile legătură cu regulile de
Prof.
de circulație ca circulație pentru pietoni,
Lavinia
pietoni,
bicicliști și conducători de
Moisucbicicliști și
Nani
mopeduri
conducători de
mopeduri
b. Prevenirea traficului de persoane
Titlul
programului/
Scurtă descriere
Organizator
proiectului
Săptămâna
prevenirii
criminalității în
rândul elevilor
Ziua Europeană
Împotriva
Traficului de
Persoane
Prevenirea
traficului de
persoane

IPJ Iași
Prof. dr. ing.
Carmen
Burlibașa
-mesajele tinerilor de la
CTDL
CTDL
victimelor Prof. Lavinia
traficului de persoane
Moisuc-Nani
-prevenirea traficului de
ființe umane

-informarea elevilor în
legătură cu traficarea de
persoane

Fundația
ADV
Prof. Lavinia
Moisuc-Nani

Perioada de
implementa
re
28.092.10.2015

Nr.
beneficiar
i
20 elevi

Parteneri

230 elevi

Inspectoratu
l de Poliție
Județean
Serviciul
rutier

-

Nr.
Parteneri
beneficiar
i
42 elevi Poliția de
proximitat
esecția 5

15 oct 2015

32 elevi

-

23-27 nov
2015

50 elevi

Fundația
„Alături
de voi“

c. Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice
Titlul
programului/
Scurtă descriere
Organizator Perioada de
Nr.
proiectului
implementa beneficiar
re
i
20

Parteneri

Ziua Națională
fără Tutun

Fumatul,
drogurile şi
alcoolul pun în
pericol viaţa

- dezbatere liberă, cu
argumente pro și contra
fumatului, cu accentul pe
riscurile asupra sănătății
proprii, la care se expun
fumătorii.
-lecție deschisă la nivelul
claselor a XI-a, liceu și
școală profesională

d. Apărare și protecție civilă
Titlul
programului/
Scurtă descriere
proiectului
Simulare
incendiu

Simulare
cutremur

-exercițiu de simulare a
unui incendiu survenit
într-un laborator de
informatică
-au fost evacuați atât
elevii, cât și întregul
personal al școlii
-exercițiu de evacuare în
caz de cutremur de
intensitate medie
-au fost evacuați atât
elevii, cât și întregul
personal al școlii

CTDL și
CPECA Iași
(coordonator
prof. Alina
Iacoban)

30 nov 2015

CTDL
Prof.
Luminița
Agachi

ian 2016

20 elevi

Organizator

Perioada de
implementa
re
2 oct 2015

Nr.
beneficiar
i
500
persoane

3 dec 2015

500
persoane

CTDL și ISU
(responsabil
SU prof.
Cătălin
Costaș)
CTDL
Prof. Cătălin
Costaș

e. Respectarea drepturilor copilului
Titlul
programului/
Scurtă descriere
Organizator
proiectului
Copiii și
drepturile lor

-marcarea Zilei
Internaționale a
Drepturilor Copilului –
masă rotundă

CTDL
(coordonator
prof. Alina
Iacoban)
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Perioada de
implementa
re
20 nov 2015

45 elevi

Centrul de
Evaluare,
Prevenire
și
Consiliere
Antidrog
Cabinet
medical
CTDL

Parteneri

Inspectora
tul pentru
Situații de
Urgență

-

Nr.
Parteneri
beneficiar
i
50 elevi Direcția
Generală
de
Asistență
și
Protecția
Copilului

f. Protecția consumatorului
Titlul
programului/
Scurtă descriere
proiectului
-

Organizator

-

g. Voluntariat, sănătate și igienă
Titlul
programului/
Scurtă descriere
proiectului

-

Organizator

Igiena personală -ateliere de lucru elevi de
CTDL
la școala profesională
Prof. Lavinia
Moisuc-Nani

Perioada de
implementa
re
-

Nr.
beneficiar
i
-

Parteneri

Perioada de
implementa
re
nov 2015

Nr.
beneficiar
i
76 elevi

Parteneri

Campania
Săptămâna
fructelor și
legumelor
donate

-donarea unor pachete
conținând fructe și legume
pentru 20 de copii
provenind din familii cu
venituri precare

SNAC
( coordonator
responsabil
SNAC: prof.
Geta Daneș)

nov 2015

20 familii

Obiceiuri
alimentare
sănătoase şi
nesănătoase

-educație pentru un stil de
viață sănătos
-work-shop clasele a XI-a

CTDL

nov. 2015

35 elevi

-

DSP
Cabinetul
medical al
școlii
Centrul
Sf.
Nicolae
(prof
Mariea
Boz)
DSP
Cabinetul
medical al
școlii

7. ACTIVITATI DE DEZVOLTARE A NOILOR EDUCATII
Titlul
programului/
proiectului

Scurtă descriere

Cioc. Cioc.
Cine e? ONG

-sesiuni de informare
privind rolul societății
civile (ONG-uri)
-crearea unui ONG și
promovarea lui în massmedia (concurs)

Centrul de
Resurse pentru
Adolescenți

-promovarea activităților
de timp liber

Șanse egale prin -meci de fotbal între
sport
reprezentativele CTDL și
CT Asachi (educație prin
sport)

Organizator
CTDL și
Fundația
„Corona“
(coordonator
prof. Lavinia
MoisucNani)
CTDL și
ADV
(coordonator
prof. Lavinia
MoisucNani)
CTDL și CT
Asachi (prof.
Cristian
Adam)
22

Perioada de
implementa
re
13-20 nov
2015

Nr.
beneficiar
i
200 elevi

Parteneri

16 nov 2015

45 elevi

Fundația
„Alături
de voi“

nov 2015

30 elevi

CTDL și
CT Asachi

Fundația
„Corona“

Educație
sexuală

-work-shop

Prevenirea
-ateliere de lucru
transmiterii
infecției cu HIV

CTDL și
ADV
(coordonator
prof. Lavinia
MoisucNani)
CTDL și
ADV
(coordonator
prof. Lavinia
MoisucNani)

nov 2015

100 elevi

Fundația
„Alături
de voi“

nov 2015

100 elevi

Fundația
„Alături
de voi“

8. CALENDARUL ACTIVITATILOR EDUCATIVE
Titlul
programului/
proiectului
Balade
gastronomique
a travers
l’Europe

Educația pentru
mine
înseamnă...

Tehnicus

Limbaje
profesionale

Scurtă descriere

Organizator

-marcarea Zilei Europene
a Limbilor
-valorificarea
competențelor lingvistice
-prezentarea culturii
gastronomice europene –
regiuni din Franța
-degustare brânzeturi
franțuzești
-activitatea s-a desfășurat
sub forma unei dezbateri
în care elevii și-au
exprimat opiniile
referitoare la importanța
educației
-au fost diseminate
modele de bune practici
în educație
-concurs de cultură
tehnică la care au
participat clasele
profesionale

Prof. Irina
Rusu, prof.
Camelia
Apopei, prof.
Oana
Blănaru

-seminar de limbă
română inițiat de
profesorii de limbă
română la care au fost
invitați elevi și profesori
de la diferite discipline
pentru a prezenta termeni
de specialitate

Prof. Alina
Iacoban

Prof. Arina
Balaban,
prof. Corina
Fediuc, prof.
Silvia Roșca
prof. Vasilica
Bobeică

23

Perioada de
implementa
re
26.09.2015
Ziua
Europeană a
Limbilor

Nr.
beneficia
ri
42 elevi

Parteneri

5.10.2015
Ziua
Internațională
a Educației

35 elevi

Biblioteca
CTDL

30.10.2015
Zilele CTDL

20 elevi

-

30.10.2015
Zilele CTDL

15 elevi

-

Biblioteca
CTDL

Mini-examen
auto

-concurs pe teme de
legislație rutieră

Boboc la
Leonida

-concurs de cultură
generală pentru elevii din
clasele a IX-a

Relații de
familie în
literatura
română și
universală
Personalități
laureate ale
premiului Nobel

-elevii au prezentat
referate, impresii de
lectură, urmate de
dezbateri

Jocuri
matematice
Șah și mat

-s-au prezentat eseuri
având ca temă viața și
personalitatea unor
laureați ai premiului
Nobel
- concurs de matematică
distractivă
-concurs de șah

prof. Dan
30.10.2015
Pârțac, prof.
Zilele CTDL
Cristina
Dănilă, prof.
Cosmin
Pintilie
Prof.
30.10.2015
Gabriela
Zilele CTDL
Chiperi, prof.
Liliana
Stratulat,
prof. Mihaela
Rădvan, prof.
Violeta
Huidu, prof.
Irina
Aporcăriței
Prof. Daniela 30.10.2015
Paraschiv,
Zilele CTDL
prof. Maria
Hogaș

30 elevi

-

64 elevi

-

20 elevi

Biblioteca
CTDL

Prof. Alina
Iacoban

30.10.2015
Zilele CTDL

30 elevi

-

Prof. Maria
30.10.2015
Bejan
Zilele CTDL
Prof. Cătălin
30.10.2015
Costaș
Zilele CTDL
Prof. Cristian 30.10.2015
Adam, prof. Zilele CTDL
Moraru

25 elevi

-

30 elevi

-

30 elevi

Cupa Zilele
CTDL

- miniturneu de fotbal

Cea mai
frumoasă
fotografie la
aniversarea
școlii mele
Simpozionul
Dimitrie
Leonida

-concurs de fotografii
care reprezentau secvențe
de la activitățile dedicate
Zilelor școlii

Prof. Lavinia
Moisuc-Nani

30.10.2015
Zilele CTDL

16 elevi

Colegiul
Tehnic de
Transporturi
și construcții
-

-lucrări științifice ale
elevilor și profesorilor

30.10.2015
Zilele CTDL

10 elevi,
30
profesori

Școli
partenere di
țară

Întâlnire între
generații la
împlinirea a 50
de ani de
învățământ

-sfințirea școlii
-dezvelirea plăcii
aniversare
-luări de cuvânt ale
persoanelor participante

Prof. dr. ing.
Carmen
Burlibașa
Prof. dr.
Mihaela
Cadiș
Prof. dr.
Mihaela
Cadiș

30.10.2015
Zilele CTDL

130
absolvenț
i
profesori

Clubul de
agrement
Hamac
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tehnic la
Colegiul Tehnic
„Dimitrie
Leonida“ Iași
Prevenirea
delincvenței
juvenile

Prof. dr. ing.
Carmen
Burlibașa
-studii de caz prezentate
de polițistul de
proximitate urmate de
discuții
- consiliere colectivă în
cadrul campaniei
„19 zile de activism
pentru prevenirea
abuzului și violenței
împotriva copiilor și
tinerilor“

Împreună
împotriva
violenței

Funda Umană – -participarea la
10 ani de
aniversarea a 10 ani de
solidaritate
solidaritate cu victimele
HIV-SIDA
1 Decembrie –
sentimentul
patriotic la
români
Colindăm,
colindăm
iarna…
Simboluri ale
Unirii
Principatelor
Române

-cultivarea spiritului
patriotic și a valorilor
naționale în context
multinațional
-serbare de Crăciun

Prof. dr. ing.
Carmen
Burlibașa
Prof. Lavinia
Moisuc-Nani
Comisia de
prevenire a
violenței
școlare
(responsabil
prof. Lavinia
MoisucNani,
inițiator prof.
Alina
Iacoban)
Prof. Lavinia
Moisuc-Nani
Consilier
școlar Geta
Daneș
Prof.
Gabriela
Chiperi, prof.
Mihaela
Rădvan
prof. Lavinia
Moisuc-Nani

-cunoașterea și aprecierea Prof.
contribuției individuale și Gabriela
colective în înfăptuirea
Chiperi,
obiectivelor naționale
prof.
Mihaela
Rădvan

pensionar
i
profesori
lunar

Toți
elevii
școlii

Secția 5
Poliție

16.11.2015

24 elevi

DGAPC Iași
și Federația
Internațional
ăa
Comunitățilo
r EducativeSecțiunea
România

1.12.2015

6 elevi

Fundația
Alături de
voi

1.12.2015

24 elevi

-

17.12.2015

50 elevi

-

25.01.2016

40 elevi

-

9. ACTIVITATI PENTRU TIMPUL LIBER
Nr.
crt.

1.

2.

Denumirea activității de timp liber

Nr. elevi
participanți

Atelier de desene colorate – Sf. Andrei (prof.
Geta Daneș, prof. Lavinia Moisuc-Nani, prof.
Camelia Apopei, prof. Cătălin Costaș)
Noaptea cercetătorilor (prof. Gabriela Novac,
prof. Cornelia Ilie)
25

Nr. părinți
participanți

30

Nr.
profesori
participanți
5

20

2

-

20

3.
4.
5.
6.
7.

Sfinții-prietenii tinerilor (atelier de pictură pe
15
sticlă, prof. Camelia Apopei, prof. Mariea Boz))
Cerc de creativitate mecanică Găselnița
25
(coordonator prof. Luminița Agachi)
Cerc de electrotehnică (coordonator prof. Lavinia
20
Moisuc-Nani)
Cerc de conducere auto (prof. Dan Pârțac)
40
Salonul de lectură (cerc de literatură, prof.
35
Gabriela Chiperi, prof. Lavinia Moisuc-Nani)
Fotografii de la activitățile educative
desfășurate la
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida“ Iași

3

-

2

-

1

-

1
2

-

Educație rutieră – mini-examen auto

Ziua Națională Fără Tutun

Exercițiu de evacuare
în caz de cutremur

Simulare incendiu

Copiii și drepturile lor

Copiii și drepturile lor
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Campania Săptămâna fructelor și
legumelor donate

Atelier de desene colorate-Sf. Andrei

Șanse egale prin sport

Personalități laureate ale premiului
Nobel

Funda umană
10 ani de solidaritate

Pași în educația tuturor
Școala după școală

Sesiune de referate la limba română

Boboc la Leonida

Prevenirea delincvenței juvenile

Boboc la Leonida

27

Șah și mat

Șah și mat

Școli sustenabile energetic

Școli sustenabile energetic

Cupa Zilele CTDL baschet

Cupa Zilele CTDL baschet

50 de ani de învățământ tehnic la CT
Leonida

50 de ani de învățământ tehnic la CT
Leonida
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50 de ani de învățământ tehnic la CT
Leonida

Salonul de lectură

Cerc de electrotehnică

Dezbateri alegeri elevi

Colinde, colinde, e vremea colindelor…

Colinde, colinde, e vremea
colindelor…

Consilier educativ, prof. Lavinia Moisuc-Nani
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Analiza SWOT a activității educative din școală
PUNCTE TARI
- Personal didactic calificat, cu competențe necesare evaluării și valorificării valențelor educative
ale elevilor ;
- Diversitatea propunerilor făcute de cadrele didactice și elevi pentru constituirea programului de
activități educative;
- Diversificarea modalităților de identificare a nevoilor elevilor și atragerea lor în proiecte de interes
județean și național;
- Monitorizarea elevilor cu absențe;
- Mediatizarea activităților extrașcolare și extracurriculare în comunitate prin mass-media locală și
județeană;
- Responsabilizarea Consiliului Școlar al Elevilor în problemele specifice şcolii
- Experienţa cadrelor didactice din școala noastră, dobândită în derularea proiectelor de cooperare
europeană;
- Colaborarea cu partenerii educaționali de la nivel local sau național care vin în spijinul cadrelor
didactice diriginți, în cadrul activităților educative care vizează orientarea școlară și profesională sau
educația pentru o viața sănatoasă, precum și parteneriate cu instituții

culturale.

PUNCTE SLABE
- Aplicarea inconsecventă a măsurilor pentru îmbunătățirea frecvenței la ore a elevilor;
- Lipsa unei comunicări permanente a părinților elevilor cu diriginți;
- Creșterea numărului de elevi care fumează (în școală și în afara școlii)
- Fondurile insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
- Activitatea supraîncărcată a coordonatorului de proiecte şi programe educative. Acesta nici nu este
degrevat de un anumit număr de ore, nici nu este remunerat suplimentar;
- Retribuţie necorespunzătoare a cadrelor didactice, lipsa altor facilităţi;
- Abordarea cu neîncredere a influentei pozitive

a activitatilor educative extrascolare asupra

dezvoltarii personalității elevului.
OPORTUNITĂȚI
- Diversificarea ofertei de cursuri pentru formarea continua prin CCD ;
- Creşterea receptivităţii unor părinți în rezolvarea problemelor de comportament deviant al elevilor ;
- Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor;
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- Iniţierea tinerilor în activităţi antreprenoriale şi în procesul decizional în vederea finalizării
demersurilor lor;
- Posibilitatea implicării elevilor în proiecte și programe educative la nivel județean și național ;
-

Implicarea în realitatea europeană prin accesarea

de programe și proiecte de cooperare

internaționale;
-

Realizarea parteneriatului școală- părinți,

prin Comitetul de părinți pe școală/Asociația

ENERGOPARENT.

AMENINȚĂRI
- Riscul abandonului şcolar ca urmare a plecării parinților la muncă în străinătate;
- Tendința unor elevi de a intra în grupuri cu grad ridicat de risc, cu consecințe directe în înmultirea
cazurilor de violentă și scăderea interesului pentru învățătură;
- Creșterea numărului de elevi care provin din familii dezorganizate, cu implicații nefavorabile asupra
evolutiei personalității elevilor;
- Dezinteres în familie pentru educația și formarea propriilor copii ;
- Reținerea/lipsa determinării unor elevi de a participa la ședințe de consiliere individuală;
- Impactul negativ al străzii si al mijloacelor mass-media reflectat în lipsa de interes a elevilor faţă
de învăţătură şi activităţile educative.
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Rapoarte de activitate pe catedre și compartimente
pentru anul școlar 2015 – 2016
Comisia de formare continuă
În acest semestru al anului școlar în curs comisia de formare continuă și dezvoltare profesională
de la nivelul colegiului a avut următoarele activități:
• Mediatizarea metodologiei de perfecţionare prin grade didactice şi afişarea graficului de înscriere
pentru acestea
• Depunerea dosarelor pentru înscrierea la grade didactice și definitivat, conform programării
realizate de ISJ Iași conform tabelului:
Mediatizarea ofertei CCD în fiecare comisie metodică
Perfecţionarea cadrelor didactice prin organizarea/participarea acestora la activităţi în cadrul
comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, participarea cu lucrări la simpozioane și conferințe.
- În luna noiembrie a fost organizată activitatea Cercului metodic județean de Electrotehnica în
colaborare cu a cercului metodic județean de mecanică - 19.11.2015.
Organizatori: Burlibașa Carmen, Cișman Amelia, Dănilă Cristina, Moisuc Nani Lavinia,
Costaș Cătălin, Agachi Luminița, Hîncu Cristina, Pintilie Cosmin.
• Participarea la cursurile de formare continuă organizate la CCD, prin proiecte naționale:
Nr.
Numele și
Specializarea
Tipul de inspecție
crt
prenumele
efectuată/gradul didactic
.
cadrului didactic
ENERGETICĂ
Colocviu
1. Costaș M. Cătălin
Mihai
Gr. I
2018
Vrînceanu
(Gorea)
MECANICĂȘtiința
și
ingineria
Colocviu
2.
Marilena
materialelor
Gr. I
2018
GEOGRAFIE
Definitivat
3. Moisii Andreea
Mădălina
2016
- Burlibașa Carmen, Cișman Amelia – participare la Consfătuirea județeană a cadrelor didactice din
aria curriculară Tehnologii – septembrie 2015
- Moisuc Nani Lavinia - participarea la cursul de formare EDMUNDO- Oportunități de studiu în
străinătate pentru elevi, organizat de Grupul EDUCATIVA în cadrul proiectului EDMUNDO - a
World of Education
- Burlibașa Carmen, Moisuc Nani Lavinia, Agachi Luminița, Hîncu Cristina, Dodoiu Feryan, –
participarea la cursul de formare ,,DEMERSURI SPECIFICE PENTRU SCRIEREA SI
IMPLEMENTAREA SI SCRIEREA PROIECTELOR EDUCATIVE DIN C.A.E.N./ C.A.E.R./C.A.E.J.,
în perioada 02.10- 17.10.2015, organizat de CCD Iasi, 30 ore
- Cișman Amelia, Burlibașa Carmen, Pintilie Cosmin, Roșca Silvia, Hîncu Cristina, Moisuc Lavinia,
Dănilă Cristina, Agachi Luminița, Balaban Ariadna, Daneș Georgeta, Fediuc Corina, Hogaș Mariana,
Huidu Violeta, Ipate Laurențiu, Paraschiv Daniela, Vrânceanu Aurelia, Rusu Irina, Blănaru Oana,
Rădvan Mihaela, Chiperi Gabriela, Aporcăriței Irina, Bobeică Vasilica, Iacoban Alina, Pârțac Dan,
Costas Cătălin, Cadiș Mihaela , Bejan Maria – programul de formare continuă ,,DIMENSIUNEA
EUROPEANA A EDUCATIEI IN SISTEMUL ROMANESC DE INVATAMANT” Iasi, 03-12.12.2015
prin CCD- organizat de CCD Iasi, 30 ore .
- Mihaela Narciza Cadiș, Carmen Cezarina Burlibașa, Cristina Daniela Dănilă, Irina Elena
Aporcăriței, Gabriela Chiperi, Georgian Cosmin Pintilie, Cătălin Mihai Costaș, Cristina Ileana Hâncu
32
•
•

au participat la programul de formare continuă ,,ABORDARI INOVATIVE IN MANAGEMENTUL
PROIECTELOR EDUCATIONALE EUROPENE” Iasi, 21 noiembrie- 8 ianuarie 2016 la CCD.
- Rujanu Liliana- participarea la : cursul de formare pentru scrierea proiectelor de parteneriat strategic
în programul Erasmus+ -educația adulților, educație școlară, formare profesională (VET) - 20
Octombrie 2015 - 22 Octombrie 2015 – Organizator ANPCDEFP București; ”Expert accesare
proiecte din fonduri structurale,,- noiembrie 2015; ,,Eficiență în practica evaluării” - 11 credite
profesionale transferabile, CCD Iași.
- Cișman Amelia și Rujanu Liliana, Aporcăriței Irina - participarea la cursul de formare pentru
scrierea proiectelor de mobilitate în programul Erasmus+ -educația adulților, educație
școlară, formare profesională (VET) – 2-4 decembrie 2015 – Organizator ANPCDEFP București;
- Novac Gabriela – participare la cursul „Mastering Public Speaking” organizat de Amalia Sterescu
și Public Speaking School
- Agachi Luminița, Vrânceanu Aurelia, Dodoiu Feryan, Burlibașa Carmen, Cisman Amelia, Pintilie
Cosmin - au participat la sesiunea de formare din cadrul Proiectului European NET-not-NEET,
finanțat de Comisia Europeana din cadrul Programului Invatare pe tot Parcursul Vietii (nr. ref. proiect
543229- LLP-1- 2013- 1-IT- KA1-KA1NW)- 14.12.2015
- Agachi Luminița, Hîncu Cristina au absolvit Cursul Vocational in domeniul Protectiei
Consumatorilor, organizat de ANPC si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania,
obtinand Certificatul de expert in domeniu
- Burlibașa Carmen, Cișman Amelia, Agachi Luminița, Pintilie Cosmin, Costaș Cătălin, Rujanu
Liliana - au participat la manifestarile Zilelor Casei Corpului Didactic ,,Spiru Haret” Iasi, sub egida
,,Educatie si formare - provocări si reconfigurari in secolul XXI”- 8 octombrie 2015 – lansarea de
carte a d-nei director Mihaela Cadiș
- Agachi Luminița, Hîncu Cristina, Novac Gabriela, Dodoiu Feryan – participare cu lucrări științifice
la Concursul International de Educatie Ecologica IASI GREEN BAG ,,CREEAZA ȘI
RESPONSABILIZEAZA PENTRU ECO-UL NATURII” Iasi, 8-10 0ctombrie 2015
- Burlibașa Carmen, Dodoiu Feryan - participarea la lucrările Seminarului ”Managementul stresului
în cultura de securitate și sănătate în muncă a sistemului educațional”-21.10.2015-organizat de
Punctul Focal România al Agenției Europene de SSM în parteneriat cu ITM Iași;
- Gorea Marilena – student Master ”Ingineria securității și sănătății în muncă” 2014-2016
- Vrânceanu Aurelia – participare la Cercul metodic al profesorilor de informatică /TIC - 27
noiembrie 2015
- I. Aporcăriței:
- participare la sesiunile de formare în cadrul proiectului european Erasmus+ 2014-I-IT01-KA200002664-Sustainable Energy Management at Schools in Europe (”Școli sustenabile energetic”),
organizate de ISJ Iași, 16-21 oct 2015
- absolvit cursul în nov. 2015, Crearea și funcționarea unei firmei de exercițiu
- a participat la manifestările Zilelor CCD Iași, 8 oct 2015,cu recenzie carte autor prof. dr. M. Cadiș
Marketing educațional., în cadrul activităților sub egida Educatie si formare-Provocari si
reconfigurari in secolul XXI
- a participat la activitățile din cadrul Cercului Metodic al profesorilor de științe socio-umane, 18 nov
2015- Formarea aptitudinilor și valorilor la disciplinele socio-umane.
- a participat la webinarele online pentru scrierea proiectelor europene organizate de ANPCDEFP: 23
dec 2015-Cum obțin codul PIC, 17 dec 2015-Proiecte de mobilitate pentru educație școlară și
educația adulților 22 ian 2016—proiecte de mobilitate pentru formare profesională
- a participat la webinarele : 26.01.2016- Audiencesmastery- Cum să devii parte din noul val de
experți, Curs gratuit de public speaking-7dec2015, Andy Szekely-De la obiectiv la rezultat-18 ian
2016, seminar 21 metode pentru a crește afacerea ta-23 nov 2015
- Prof. C. Apopei - Participare la cursul de formare ,,Gândeşte ...în afara stigmei'' organizat de
,,Salvaţi copiii'' Iaşi, 15 credite- oct 2015-febr 2016
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- Prof. C. Adam-Participare *Zilele Casei Corpului Didactic”Spiru Haret”* sub egida „Educatie si
formare-Provocari si reconfigurari in secolul XXI” si lansarea cartii „Marketing educational”- 8 oct.
2015
Responsabil comisie,
prof. Dănilă Cristina

Comisia de proiecte și programe
Conform planului de acțiuni pentru anul școlar 2015-2016, s-au realizat activitățile și
întâlnirile propuse. S-au depus 2 proiecte pentru noul program Erasmus Plus, un proiect pentru
acțiunea KA1- mobilități profesori Vet Learners and staff și un proiect School education . La proiecte
au lucrat: prof. Amelia Cișman și Prof Irina Aporcăriței..Pentru depunerea acestor proiecte s-au
respectat toate etapele.Ambele proiecte au fost aprobate. Și finanțate.
Prof. Irina Aporcăriței s-a ocupat de crearea contului școlii pe platforma ECAS și a obținut
codul PIC- cod unic e înregistrare a școlii valabil pentru o perioadă de 7 ani, cât durează programul
ERASMUS Plus.
Prof Irina Aporcăriței, Liliana Rujanu și Amelia Cișman au participat în perioada 2-4
decembrie 2015 la cursul Mobilitate+ , la ISJ iași , organizat de ANPCDEF.
Pe parcursul anului școlar s-au desfășurat activitățile din proiectul KA2- Sem@school in
europe
Activitățile din cadrul comisiei de proiecte și programe au vizat:
Şedinţă de
Octombrie Membrii comisiei au stabilit și perfectat atribuțiile fiecăruia în parte
lucru pentru
2015
. Întâlnirea a avut ca finalitate întocmirea documentului Atribuțiile
stabilirea
membrilor Comisie de proiecte , parte a dosarului comisiei.
sarcinilor şi a
atribuţiilor
membrilor
comisiei
Realizarea
Octombrie Responsabilul comisiei a întocmit documentația minimală pentru
documentelor 2015
activitatea comisiei, după discutarea tuturor aspectelor manageriale
manageriale
cu membrii comisiei.
şi a
documentelor
pentru
portofoliul
comisiei
Participarea
Septembri Responsabilul comisiei a participat la consfătuirea responsabililor
la şedinţele
e 2015
comisie din școli
de lucru din
cadrul ISJ
Iaşi
Diseminarea
Octombrie Responsabilul comisiei
informaţiilor 2015
a prezentat colegilor de cancelarie programul Erasmus Plus.
de la
consfătuire
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Derularea
proiectului
SEM…

Noiembrie
2015- iulie
2016

CTDL este mambru în grupul țintă. Proiectul se va implementa
până în 2017

Pe 25 octombrie a fost vizita de monitorizare a partenerului italian
ISJ Iași, în calitate de partener a organizat seminarii de informare,
la care au participat profesorii Irina Elena Aporcariței și Lavinia
Moisuc-Nani și 5 elevi
46 de elevi au lucrat pe platforma Moodle a proiectului, u rezolvat
aplicatii, au facut analize și măsurători.
In martie s-au finalizat studiile analitic și critic. În iunie a fost
facilitata diseminarea rezultatelor și a început completarea
rapoartelor.În iulie a fost depus raportul CTDL
Prezentarea
Decembrie Responsabilul comisiei a prezentat în cadrul comisiei de lucru
ghidului
2015
programul Erasmus+ și a postat informațiile pe grupul de discuții a
ERASMUS+
școlii astfel încât toate cadrele didactice din școală să aibă
informațiile
Perfecționare decembrie Prof. A Cișman, L. Rujanu și I. Aporcăriței, în urma aplicației
Organizată de 2015
/concurs, au participat la cursul mobilitatE, în perioada 2-4
ANPCDEFP,
decembrie la ISJ Iași
la ISJ IAȘI
Discuţii şi
Decembrie Membrii comisiei
dezbateri
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privind
ERASMUS +
şi ghidul
Şedinţă de
lucru pentru
informarea şi
prelucrarea
informaţiilor
primite de la
ANPCDEFP
în vederea
elaborării
unor proiecte
pentru Apelul
2016
Stabilirea
unor
parteneriate
cu instituţii
din UE în
vederea
negocierii
unor proiecte
de tip
ERASMUS+
Elaborarea
proiectelor
europene

ianuarie
2016
Ianuarie
2015

Membrii comisiei au discutat și au analizat formularele de
candidatură, s-au stabilit grupurile de lucru pentru depunerea a 2
proiecte, un VEt șu un School education.

Ianuarie
2016

Cele 2 echipe au căutat. Contactat și stabilit parteneriate cu
furnizori de formare din Uniunea Europeană, condiție necesară
pentru a putea depune proiectele.

Ianuariefebruarie
2016

Prof Irina Elena Aporcariteia lucrat la scrierea și depunerea
proiectului KA1- School education- Integrarea modelelor europene
în dezvoltarea strategică a școlii
Prof. Amelia Cișman a lucrat la proiectul KA 1 Vet learner and
Staff.- Parteneriat european pentru dobandirea de competente cheie
si abilitati practice in domeniul electric

Depunerea
candidaturilor
/proiectelor şi
corespondenţ
a cu
ANPCDEFP

Martieaprilie
2016
conform
termenelor
stabilite la
nivel
naţional
permanent

Afişarea şi
popularizarea
activităţii
comisiei şi a
proiectelor
depuse şi
câştigate
Monitorizarea permanent
activităţii
comisiei şi a

Proiectul finalizat a fost depus la termenul de 4 martie 20156
Doua candidaturi

În cancelarie la avizier și în cadrul Consiliilor profesorale și nu
numai au fost prezentate informații legate de proiectele în care este
implicată școala.

Responsabilul comisiei, prof. Irina Elena Aporcăriței, a informat
permanent membrii comisiei despre etapele și stadiul proiectelor în
măsura în care a primit informații despre existența acestora.
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stadiului
proiectelor
Întâlniri de
lucru

Din 2 în 2
luni sau
când au
apărut
informații
noi

Membrii comisiei s-au întâlnit destul de rar în ședința de comisie ,
dar comunicarea dintre aceștia a fost eficientă

Ca puncte tari, implicarea serioasă în scrierea proiectelor, găsirea partenerilor din UE.
Volumul de muncă pentru scrierea proiectelor este extrem de mare, disponibilitatea fiind maximă.
Ca puncte slabe , lipsa de implicare a celorlalți membri ai comisiei în lansarea de proiecte ,
mai ales în domeniul specializării Colegiului . Este necesară derularea unor activități de pregătire în
specialitate , dar din păcate membrii comisie de specialitate tehnică nu s-au remarcat în mod
deosebit, decât prin participarea la informare și la discuții legate de Erasmus Plus. Nu se
diseminează proiectele din școală. Nu se popularizează în presă suficient proiectele derulate.
Comisia de proiecte nu a fost informată de membrii comisiei de proiectele în care s-au
implicat, de exemplu proiectele de tip POSDRU.
Se recomandă mai multă transparență în privința implementării proiectelor europene sau cu
finanțare comunitară, o popularizare și o diseminare care să reflecte bunele practici și să valorifice
rezultatele obținute în cadrul proiectelor.
Responsabil comisie,
prof. Irina Elena Aporcăriţei

Limba și literatura română
În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, membrii Catedrei de Limba şi Literatura Română (prof.
Daniela Paraschiv.,prof. Vasilica Bobeica, prof. Elena Chiriac, prof. Mariana Hogaş) au desfăşurat
următoarele activităţi:
• întocmirea documentelor şcolare în conformitate cu metodologia în vigoare (septembrie
2015);
• pregătirea şi susţinerea testelor iniţiale, analiza şi interpretarea acestora şi stabilirea unor
măsuri de remediere a rezultatelor slabe şi de realizare a progresului şcolar (octombrie
2015);
• pregătirea suplimentară pentru bacalaureat a elevilor claselor a XII-a (săptămânal,
prof. Daniela Paraschiv, prof. Elena Chiriac, prof. Mariana Hogaş);
• organizarea şi corectarea simulărilor de bacalaureat; analiza şi interpretarea rezultatelor
(decembrie 2015) ;
• întocmirea portofoliilor personale (septembrie 2015– febr. 2016) ;
• activităţi ocazionate de Zilele Şcolii (26-30 oct. 2015):
 concurs de referate ale elevilor pe teme literare: Relaţi de familie în literatura
română şi universală (coordonatori si organizatori:prof. Daniela Paraschiv, prof.
Mariana Hogaş, prof. Vasilica Bobeică);
 publicarea unor articole de specialitate în broşura cu ISSN a Simpozionului Naţional
de Comunicări Ştiinţifice şi Metodice ,,Dimitrie Leonida”, Iaşi (prof. Daniela
Paraschiv, articolul ,, Aspecte ale traducerii în literatură”, prof. Vasilica Bobeică,
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"Proactivitatea sau despre o teorie moderna a managementului personal ,dar si
educational", elev Cozma Iliuta , clasa a XII-a R 1 :"Despre moartea poetului Mihai
Eminescu-teorii,controverse"
şi elev Savin Gabriel, clasa a XII-a R 2 "Istorii:rromii", coord. prof. Vasilica Bobeică);
 activitate extracurriculară "Limbaje profesionale"(organizator şi coordonator prof.
Vasilica Bobeică, prof. coord. Daniela Paraschiv);
 participare la activitatea ,,Sfinţii – prietenii tinerilor”(elevii clasei a IX-a A şi elevi
din clasa a XII-a C, prof. coord. Daniela Paraschiv, prof. organizator Camelia Apopei);
participare la manifestările Zilelor Casei Corpului Didactic ,,Spiru Haret”, Iaşi la
lansarea cărţii ,,Marketing educational, autor prof. dr. Narciza Mihaela Cadiş (8 oct.
2015,prof. Daniela Paraschiv, prof. Vasilica Bobeică);
participare la activitatea ,,Împreună împotriva violenţei”, organizată de Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Iaşi şi Federaţia Internaţionlă a Comunităţilor
Educative – Secţiunea România (noiembrie 2016, prof. Mariana Hogaş, prof. Daniela
Paraschiv);
participarea la Cercul pedagogic al profesorilor de limba şi literatura română de la
Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Vasile cel Mare”, Iaşi ( 20 noiembrie 2015, prof. Daniela
Paraschiv);
participare la activitatea de voluntariat din cadrul ,,Săptămânii legumelor şi fructelor
donate”, înscrisă în calendarul acţiunilor SNAC în anul şcolar 2015-2016 (prof. Daniela
Paraschiv);
tutore ABC in proiectul "Paşi în educaţia tuturor"(prof. Vasilica Bobeică);
parcurgerea şi finalizarea cursului de perfecţionare "Dimensiunea europeană a
educaţiei în sistemul românesc de învăţământ", organizat de CCD, Iaşi( 3-12 dec 2015,
prof. Daniela Paraschiv, prof. Mariana Hogaş, prof. Vasilica Bobeică);
organizarea serbării de Crăciun (colinde interpretate de eleva Podaru Elena, clasa a XIa A şi Dabija Nicoleta, clasa a XII-a C, prof. coord. Daniela Paraschiv);
activitate ocazionată de Zilele Mihai Eminescu: Mihai Eminescu – miracolul creaţiei:
comemorarea activităţii poetului, prezentarea referatului Aspecte mitologice în creaţia
eminesciană (elev Bogdan Pingescu, clasa a X-a C), (organizatori: prof. Daniela Paraschiv,
prof. Elena Chiriac, prof. Mariana Hogaş, ianuarie 2016);
participare la concursul regional "Porni luceafărul",elev Cozma Iliuţă, clasa a XII-a R1,
premiul I şi premiul al II-lea la creaţie literară-poezie dedicata poetului Mihai Eminescu
(15 ianuarie 2016, coord. prof. Vasilica Bobeică);
activitate metodico-ştiinţifică în cadrul Comisiei metodice : lecţie deschisă (AEL), la
clasa a IX-a p1, cu tema Evaluare cu test ( itemi) pentru textul liric şi prezentarea
referatului "Despre contribuţia Elenei Montessori în teoria educaţiei" (ian. 2016, prof.
Vasilica Bobeică);
participarea la sedinţele Comisiei Metodice cu diverse tematici metodice şi educative (toţi
membrii catedrei).

În semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016, membrii Catedrei de Limba şi Literatura Română
(prof. Vasilica Bobeică, prof. Elena Chiriac, prof. Mariana Hogaş prof. Daniela Paraschiv) au
desfăşurat următoarele activităţi:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

întocmirea documentelor şcolare în conformitate cu metodologia în vigoare (febr. 2016);
pregătirea suplimentară pentru bacalaureat a elevilor claselor a XII-a (săptămânal,
prof. Elena Chiriac, prof. Mariana Hogaş, prof. Daniela Paraschiv);
organizarea Simulării Naţionale de Bacalaureat şi corectarea lucrărilor (martie 2016, toţi
membrii catedrei);
întocmirea portofoliilor personale (februarie 2016 – iulie 2016) ;
organizarea concursului de referate Dragobetele, miracolul iubirii (prof. Mariana
Hogaş, clasa a IX-a B, februarie 2016);
activitatea extracurriculară Dragobetele rapus de Sfantul Valentin? (prof. Vasilica
Bobeică, 24 februarie 2016);
participarea, în calitate de voluntar, la Programul de Acţiune Comunitară desfăşurat în
cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (prof. Daniela Paraschiv);
Realizarea unei lecţii in AEL, Tehnica povestirii (prof. Vasilica Bobeică, clasa a IX a P1);
susţinerea Inspecţiei Curente 2, în vederea obţinerii Gradului didactic I (prof. Daniela
Paraschiv, martie 2016);
participarea la Concursul judeţean „Mamă, primăvara are chipul tău”( elevul Bogdan
Pingescu, clasa a X-a - premiul al III-lea şi elevul Bogdan Păduraru, clasa a X-a –
menţiune, prof. îndrumător Mariana Hogaş, martie 2016);
participarea, în calitate de organizator, la Concursul Naţional Transcurricular de
Lectură şi Interpretare Ionel Teodoreanu, etapa a XI-a, desfăşurat la Colegiul Naţional
,,Costache Negruzzi”, Iaşi (prof. Daniela Paraschiv, mai 2016);
Activitatea extracurriculară Convorbiri duhovnicesti despre Parintele Arsenie Boca si
despre contributia lui Antim Ivireanul la dezvoltarea culturii romane, în parteneriat cu
biserica Sfantul Nicolae cu participarea parintelui Ghe. Lutic , a prof. Apopei Camelia şi
a unui grup de elevi din mai multe clase (prof. Vasilica Bobeică, mai 2016);
participări la concursuri de proză scurtă ale elevului Cosma Iliuţă, clasa a XII-a R –
menţiuni si premiul al III lea (prof. Vasilica Bobeică, mai- iunie 2016);
organizarea proiectului educaţional"Pagini de cultură pentru elevi"- organizarea
panourilor de pe scara elevilor, corp A. (prof. V. Bobeică);
examinarea elevilor de clasa a XII-a pentru acordarea Competenţelor lingvistice (,
prof. Vasilica Bobeică, prof. Elena Chiriac, prof.Mariana Hogaş, prof. Daniela Paraschiv,
iunie 2016);
participarea la sedinţele Comisiei metodice cu diverse tematici metodice şi educative (toţi
membrii catedrei).

Responsabil Comisie Metodică,
Prof. Daniela Paraschiv
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Limbi moderne
Pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2015-2016, activitatea la nivelul Catedrei de
Limbi Moderne a urmărit realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în planul managerial anual
şi, respectiv, semestrial, precum şi formarea competenţelor şi atingerea performanţei.
Planificările au fost elaborate de către toţi membrii Catedrei la timp şi în concordanţă cu
cerinţele programelor şcolare pentru fiecare clasă. Ȋn acelaşi timp, s-a urmărit adaptarea la nevoile şi
capacitatea de asimilare ale elevilor.
La începutul lunii octombrie s-a stabilit conţinutul şi s-au administrat elevilor testele iniţiale,
Analiza rezultatelor a arătat că nivelul de pregătire al elevilor este scăzut. S-au discutat, în consecinţă,
metode şi strategii pentru îmbunătăţirea situaţiei şi au fost întocmite planuri remediale.
Progresul şcolar s-a urmărit prin verificări periodice şi teste. Elevii şi părinţii au fost informaţi
periodic asupra rezultatelor şcolare, notarea făcându-se ritmic. S-au folosit atât metode evaluare a
înţelegerii şi exprimării scrise, cât şi metode de evaluare a înţelegerii şi exprimării orale. S-au realizat,
în acest scop, de către toţi membrii Catedrei teste de diferite tipuri.
S-au utilizat resursele materiale ale şcolii - laboratoare, calculator, videoproiector, manuale,
dicţionare, albume, s-au proiectat lecţii în cadrul cărora se foloseşte calculatorul şi Internetul. Toate
acestea au contribuit şi la motivarea elevilor pentru învăţarea limbilor străine.
S-au conceput şi prezentat referate - Les médias et l’apprentissage du FLE (prof. Irina Rusu),
s-au desfăşurat activităţi extracurriculare cu rol educativ, cu scopul de a motiva elevii, în vederea
îmbunătăţirii procesului didactic şi a performanţelor:


marcarea Zilei Internaţionale a Limbilor – „Balade gastronomique à travers l’Europe” (prof.

Blănaru Oana, prof. Apopei Camelia şi prof. Irina Rusu);


marcarea Zilelor Colegiului Tehnic „D. Leonida” – activitate “Laureați ai premiului Nobel”

(prof. Irina Rusu), întâlnirea între generații (prof. Irina Rusu);


participarea la acțiuni SNAC (prof. Irina Rusu);



mini-spectacolul de Crăciun (prof. Anca Ariton, prof. Irina Rusu, prof. Oana Blănaru, prof.

Camelia Apopei).
La nivelul judeţului, menţionăm:


participarea tuturor membrilor Comisiei la Consfătuiri;



participarea tuturor membrilor Comisiei la Cercurile metodice;



proiectul educativ „Le printemps m’inspire”, aprobat în CAEJ (prof. Irina Rusu și Camelia

Apopei)
Amintim participarea la Simpozionul „Dimitrie Leonida” – publicare articol
l’apprentissage de l’oral” (prof. Irina Rusu).
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„Motiver

Toţi membrii Catedrei de Limbi Moderne sunt preocupaţi de formarea continuă. Astfel, prof.
Irina Rusu și prof. Oana Blănaru au urmat cursul „Dimensiunea europeană a educației”.
Experienţele de învăţare pozitive au fost împărtăşite la nivelul Comisiei metodice.
Produsele finale ale activităţilor realizate cu elevii coordonaţi de profesorii Catedrei de Limbi
Moderne au înfrumuseţat holurile şcolii, contribuind la o mai bună imagine a instituţiei.
Întocmit,
Prof. Irina Mihaela Rusu
Responsabil Comisie Metodică,
Prof. Daniela Paraschiv

Matematică și științe
Comisia metodica ,,Matematica si stiinte”este formata din 9 membri.Acestia sunt:
•
CADIS MIHAELA, BEJAN MARIA, PLENOVICI FLORINEL, DOROFTE
SIMONA
•
STRATULAT RADU, IPATE LAUREANTIU
•
IACOBAN ALINA, FEDEROVICI SILVIA
•
HUIDU VIOLETA
In semestrul I, anul scolar 2015-2016, comisia si-a concentrat activitatea pe :
- asigurarea caracterului practic- aplicativ al proiectarii si al cunostintelor predate si corelarea
acestora cu achizitiile anterioare ale elevilor;
- identificarea unor metode specifice de predare-invatare centrate pe elev si adaptarea intr-o mai
mare masura a strategiilor de lucru, la cerintele colectivelor de elevi;
- obtinerea unor rezultate cat mai bune la concursuri scolare si la examenul de bacalaureat;
- sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din aceasta arie curriculara prin participarea la
diferite activitati, parteneriate, proiecte si concursuri in cadrul scolii, la nivel local si judetean;
- indrumarea cadrelor didactice in intocmirea planificarilor, a proiectelor pe unitati de invatare
si al altor documente necesare in activitatea didactica;
- perfectionarea membrilor comisiei prin participarea la activitatile cercurilor pedagogice;
- utilizarea anumitor softuri educationale in activitatea didactica;
- pregatirea suplimentara a elevilor capabili de performanta, a elevilor care au nevoie de ajutor
in consolidarea cumostintelor elementare,precum si a elevilor pentru examenul de bacalaureat.
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Activitati organizate la nivelul scolii de catre comisia metodica:
- Elaborarea si administrarea testelor initiale (la matematica-clasa aIXa si a XIIa ,la fizica-clasa
aIXa, la chimie-clasa aIXa, aXIa si aXIIa, la biologie –clasa aIXasi clasa aXa);
- Meditatii la matematica (saptamanale) pentru pregatirea concursurilor si a examenelor
nationale;
- Organizarea si desfasurarea la Colegiul Tehnic DIMITRIE LEONIDA a Cercului pedagogic
al profesorilor de matematica L4 in noiembrie 2015;
- Referate stiintifice(Iacoban Alina, Federovici Silvia, Huidu Violeta);
- Pregatirea elevilor pentru Concursul de fizica STEFAN PROCOPIU(Ipate Laurentiu, Stratulat
Radu);
- Realizarea unor experimente interesante la chimie si fizica;
- Perfecţionarea tehnicii didactice educative;
- Dezvoltarea receptivitǎţii pentru nou şi a aptitudinilor de a-l introduce în practicǎ;
- Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de evaluare în scopul
creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea
spre autoinstruire, spre învăţare continuă;
- întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal;
- completarea permanentă a mapelor elevilor;
- desfasurarea in conditii optime a Simularii Bacalaureatului in luna decembrie 2015
- Organizarea si desfasurarea Concursului ADOLF HAIMOVICI in ianuarie/februarie 2016etapa locala( au participat 46 de elevi din care 12 sunt promovati la etapa judeteana).
Activitati de perfectionare

-Participarea la Cercurile pedagogice ale profesorilor de specialitate desfasurate in luna
noiembrie 2015;
-Finalizarea programului de formare continua ‘Dimensiunea Europeana a Educatiei in
Sistemul Romanesc de Invatamant’,CCD IASI,decembrie 2015(profesori: Bejan Maria,
Iacoban Alina, Huidu Violeta);
-Profesorii Cadis Mihaela , Iacoban Alina si Stratulat Radu sunt membri in Consiliul
Consultativ al profesorilor de matematica, chimie ,respective fizica la nivelul ISJ IASI;
-Participare la Simpozionul National’Dimitrie Leonida’-editia a VIII a,octombrie 2015, a
profesorului Federovici Silvia cu lucrarea ‘Calitatea ofertei educationale a scolii’;
-Profesorii Cadis Mihaela si Stratulat Radu sunt profesori metodisti ai ISJ IASI;
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-Profesorul Cadis Mihaela este membru in comisia de organizare a Concursului Adolf
Haimovici iar profesorul Stratulat Radu este organizator al Sesiunii de Comunicari stiintifice
‘Dragomir Hurmuzescu’ si al Concursului de fizica ‘Stefan Procopiu’;
-Profesorii Cadis Mihaela, Bejan Maria si Stratulat Radu au facut parte din echipa de proiect
PASI IN EDUCATIA TUTUROR.
-

Pe lângă multele reuşite ale Comisiei Arie curriculară Matematică şi ştiinţe, am identificat însă
şi câteva puncte slabe:
•

insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri de matematică,
fizică, chimie sau biologie; există destui elevi care ar putea face faţă unui concurs, dar
pregătirea insuficientă, determinată si de numărul mic de ore , îi determină să renunţe la
activitatea de performanţă la aceste discipline;

•

nu toţi elevii au manuale, sau, dacă elevul are manual, nu se simte obligat să vină permanent
cu el la scoală si nu îl studiază acasă. De asemenea, la unele clase elevii nu îşi notează lecţia.
Sunt destule cazuri de elevi cu caietul de teme aproape gol sau pur şi simplu nu au caiet de
teme. Deseori elevii nu îşi efectuează tema, poate şi din cauza programului destul de încărcat
sau pentru că nu primesc temă pentru acasă;

•

rezultatele la testele initiale (mediile claselor fiind sub 4) arata slaba pregatire a elevilor dar
si dezinteresul lor si al familiilor lor pentru invatatura;

•

în urma simularii Bacalaureatului din decembrie 2015 am constatat ca doar un elev (Gaina
Maria) a promovat tot examenul (vezi si Planul remedial);

•

nu toti elevii de clasa a XII a isi manifesta interesul pentru pregatirea temeinica a
bacalaureatului.

In semestrul al II-lea ne-am propus si realizat:
1. Intensificarea pregatirii suplimentare pentru bacalaureat.
2. Implicarea parintilor si dirigintilor claselor aXII-a in vederea unei mai bune pregatiri a
examenului de bacalaureat.
3. Monitorizarea prezentei la orele de pregatire suplimentara si comunicarea lor parintilor prin
diriginti.
Astfel ,rezultatele la Bacalaureat,sesiunea Iunie-Iulie 2016 au fost pe masura muncii depuse atat de
elevi cat si de profesori: 85,51% din elevii prezenti au obtinut note peste 5 la proba de
matematica,dintre acestia 1 elev a luat nota 10 :GAINA MARIA( profesor indrumator Bejan
Maria)
Elevii Gaina Maria ,Enache Iulian, Zlavog Remus ,Amariei Marian sunt student la facultati de stat
in IASI
Responsabil Comisie Matematică și Științe,
Prof. Maria Bejan
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Raport de activitate Comisia metodică Om și Societate
În anul școlar 2015-2016 comisia metodică Om și societate , alcătuită din catedrele Istorie,
socio-umane, geografie, educație fizică și sport, religie .
Cadrele didactice din componența comisiei Om și Societate:
Prof. Aporcăriței Irina Elena- socio-umane – responsabil comisie
Prof Chiperi Gabriela- istorie
Prof. Radvan Mihaela- istorie
Prof. Stratulat Liliana- geografie
Prof. Moisii Mădălina- georgrafie
Prof. Adam Cristian- educație fizică și sport
Prof. Morariu Dumitru – educație fizică și sport
Prof. Apopei Camelia- religie
Consilier Daneș Georgeta
Organizarea activităţii catedrei. Implicarea cadrelor didactice în creșterea calității
activităților instructiv-educative
Membrii comisiei au avut în atenție realizarea activităților din planul managerial și au
participat la activități specifice specializărilor astfel încât să contribuie la dezvoltarea profesională ,
psihologică, civică, spirituală, sportivă și culturală a elevilor . Membrii comisiei metodice se preocupă
permanent de perfecționare, participă la activități metodice la nivel local, și județean , la cursuri de
formare organizate la nivel de CCD și la nivel național, prin participare directă sau online.
Activitatea didactică a fost atent pregătită,planificarea activităților semestriale a fost conformă
cu metodologiile și programele în vigoare, s-au utilizat metode active, s-au utilizat mijloace didactice
adecvate, conform nivelului elevilor astfel încât s-au respectat normele de calitate impuse de SMQ
stabilit la nivelul școlii. Elevii au fost implicați în activități extracurriculare, interdisciplinare prin
care să se dezvolte complet și complex din punct de vedere profesional, cultural, spiritual, social și
sportiv.
Toți membrii comisiei fac parte din comisii de lucru la nivelul școlii. Remarcăm în mod
deosebit implicarea la nivel județean și responsabilitățile în coordonarea comisiilor la nivelul școlii
Prof. C. Adam este membru in comisia metodica al Consiliului Consultativ al profesorilor de
educație fizica in cadrul ISJ Iași.
Prof. C. Apopei este metodist pentru activitatea educativă în cadrul ISJ Iași.
Prof. G. Chiperi este vicepreședinte filiala Iași la Federația Sindicală Gh. Asachi , la nivellul
școlii este lider de sindicat , coordonează Consiliul Școlar al Elevilor, este membru în Comisia
paritară și observator Consiliul de Administrație.
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Prof. I. Aporcăriței, la nivelul școlii este responsabilul Comisiei de proiecte europene și
membru în Comisia Paritară, membru în Comisia de integritate, membru în comisia de angajare și
promovare în funcție a personalului, membru în comisia de etică/disciplină, membru în comisia
pentru combaterea fenomenului de violență, membru în comisia diriginților, membru în comisia
pentru prevenirea și combaterea fenomenului antisocial și siguranță în școală, membru în comisia
pentru combaterea absenteismului, membru în comisia pentru selectarea, aprovizionarea și
distribuirea manualelor, membru în comisia de paritate din partea sindicatului, membru în Comisia
de actualizare PAS, membru în comisia de prevenire și combaterea abandonului, membru în comisia
de orientare școlară și profesională, membru în comisia de curriculum, membru în comisia pentru
activități extrașcolare
Prof.Stratulat Liliana:
-

Metodist ISJ

-

Metodist CCD, formator județean

-

Membru in comisia județeană a olimpiadelor și concursurilor de geografie

-

Membru în consiliul consultativ al disciplinei

-

PRESEDINTE AL COMISIEI DE INVENTAR la CTDL

-

Președintele comisiei de evaluare la Concursul județean ”Gr.Cobălcescu”

-

Autor subiecte pentru concursul ”Infogeografia”- etapa națională, clasa a X-a

Membrii comisie s-au întrunit în luna septembrie pentru stabilirea sarcinilor . S-a decis în
unanimitate ca fiecare disciplină să aibă un reprezentant care să gestioneze activitățile specifice, astfel
că la Istorie reprezentant este prof. M. Radvan, la socio-umane, prof. I Aporcăriței, la geografie prof.
L. Stratulat, la Ed. Fiz prof. C. Adam și la religie prof. C. Apopei.
Dosarul catedrei a fost completat cu toate planificările, încadrarea, orarul tuturor membrilor
comisiei la termen. Fiecare disciplină și-a stabilit un program de activități, un calendar competițional.
În cadrul ședințelor de catedră s-au prelucrat regulamentele și metodologiile privind Legea
Educației Naționale, ROFUIP, Regulamentul Intern (la conceperea căruia au participat prof I
Aporcăriței și G Chiperi), programele școlare, regulamentele privind concursurile.
Membrii comisiei au participat la consfătuirile anuale și la întâlnirile la nivel județean din
cadrul cercurilor pedagogice.
Catedra de Educație fizică și sport a aplicat toate normele privind starea de sănătate și
securitatea activităților, a întocmit procese verbale de instruire a elevilor. Colaborarea catedrei de
sport cu cabinetul medical școlar este foarte bună.
Alte activități specifice:

Elaborarea şi aplicarea masurilor de protecţie fizică a elevilor

şi prevenirea accidentelor; centralizarea elevilor scutiți total sau parțial de efort fizic și angrenarea lor
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in activități teoretice, organizatorice sau cu nivel scăzut de intensitate motrică; referate sportive,
regulament ramuri sportive, arbitraj, măsurători, conducerea unor verigi de lecție, șah, table,
badminton, etc.
În vederea desfășurării în condiții de calitate a activităților didactice și educative s-au realizat
următoarele acțiuni și activități, conform planului managerial:
- stabilirea responsabilităţilor membrilor catedrei
- identificarea priorităţilor pentru anul şcolar 2015-2016
- analiza activităţii pentru anul şcolar 2015-2016
- încadrările pe profesori a orelor la disciplinele socio-umane, istorie, geografie, educaţie fizică şi
sport
- stabilirea conţinutului şi completarea portofoliului cadrului didactic
- planificarea şedinţelor de catedră
- stabilirea programului de pregătire suplimentară pentru elevii cu dificultăţi
- cunoaşterea prevederilor programelor şcolare şi a metodologiilor elaborate de MEN
- elaborarea de către membrii catedrei a planificărilor anuale/semestriale
- participarea membrilor catedrei la Consfătuiri şi şedinţe pe discipline
- stabilirea calendarului competiţional intern pentru catedra de Educaţie fizică şi sport
- aplicarea normelor de securitate şi protecţia muncii la EFS
- discuţii despre programele de formare şi perfecţionare
- colaborarea cu cabinetul medical al şcolii catedra EFS
Toți membrii catedrei desfășoară activități specifice și participă în comisii de examen la
nivelul școlii și la nivelul județului ( olimpiade, examene naționale) , în calitate de asistent,
evaluator sau membru în comisii
Prof. C Adam - Participare la simularea examenului de Bacalaureat- asistent sesiunea
decembrie 2015. Preocupare permanentă spre elaborarea proiectării didactice moderne şi a
instrumentelor de evaluare în concordanţă cu programa şcolară de actualitate, baza materială a
şcolii, opţiunile şi aptitudinile elevilor, stimularea activităţilor sportive independente şi angrenarea
elevilor în competiţii extraşcolare, secţii şi cluburi sportive de performanţă.
-

Depistarea şi îndrumarea talentelor sportive spre activitatea de performanţă.

-

Elaborarea şi aplicarea masurilor de protecţie fizică a elevilor şi prevenirea accidentelor.

-

Elaborarea documentelor manageriale la nivelul catedrei, calendarul competiţional.

-

Organizarea şi desfăşurarea ciclică( 1 oră/ săptămână) a unor lecţii demonstrative
monosport(fotbal) cu caracter disciplinar, educative, formative; valorificarea aptitudinilor
sportive în jocul de fotbal şi întărirea relaţiei profesor - elev.
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-

Pregătirea suplimentară sportivă a elevilor de clasa a XIIa care vor susţine probele specifice
concursului la admiterea la Facultatea de sport, şcoli militare, Poliţie, Pompieri, Jandarmi,
etc..

-

Organizarea şi desfăşurarea campionatului de fotbal pe şcoală, tennis de masă

-

Pregătirea sportivă a echipelor masculine şi feminine reprezentative de handbal, fotbal,tenis
de masă și atletism în cadrul lecţiilor de ansamblu(formaţii) sportive.- săptămânal și
participare prin Asociația sportivă școlară *ENERGOVIT* la Olimpiada Națională a
Sportului Școlar.

-

Olimpiada naţională a sportului şcolar; pregatire si participare cu echipa reprezentativă de
fotbal a şcolii: Cupa liceelor CocaCola.

-

- Planificarea şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a sălii de sport, sala de forţă, vestiare,
cabinet profesori(reparaţii, dotări, vopsit, instalaţii electrice).

-

Organizarea şi pregătirea echipei de volei profesori cu participare la jocuri interlicee.

-

Organizarea în cadrul „ Zilele Şcolii” a unor parteneriate cu caracter sportiv-cultural între
Colegiul Tehnic D. Leonida şi Colegiul Tehnic de Transporturi Iași.

-

Organizarea şi pregătirea echipei de fotbal profesori: Cupa profesorilor la fotbal-iunie 2016.

-

Organizare „Sanse egale prin sport” –turneu fotbal- 2725/20.11.2015.

-

Organizare „Zilele Colegiului Leonida”- turneu fotbal Leonida – Colegiul Tehnic Ghe.
Asachi 2518/21-25.10.2015.

-

Organizare „Asii fileului Leonida”- turneu tenis de masa. 2518/21-25.10.2015.

-

Participare la serviciul pe şcoală, întreţinerea ordinii şi disciplinei la sala şi pe terenul de
sport, colaborare cu agenţii de pază, poliţia comunitară, jandarmi- sem. I, II.

-

Colaborare cu ISJ şi Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Iaşi, Jandarmeria
Iași(combaterea violenței prin sport) cu participarea echipei reprezentative a şcolii la jocuri
amicale.

-

Activitatea catedrei de sport, documentele manageriale, starea bazei materiale sportive a fost
controlată de ISJ iaşi- inspector şcolar Tănase Viciu – calificativ foarte bine* oct. 2015.

-

Desfăşurarea orelor de sport în conformitate cu prevederile SMQ (sistemul de management
al calităţii)stabilit la nivelul colegiului nostru – pregătirea spaţiului de lucru, echipament
corespunzător, materiale sportive, utilizarea optimă a resurselor, atingerea scopurilor şi
obiectivelor, sistemul de evaluare.- sem.I, II

-

Participare la consfătuirea profesorilor de educaţie fizică, comisii metodice pe ramuri
sportive.

-

Colaborare cu Clubul de tenis „ Micul As” profesor: Theodor Damian(renovare
vestiar,reparatii instalatii termo sanitare,interventie „Apavital” Iasi.
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-

Participare la Simpozionul National”Creativitate si Modernitate in Scoala Romaneasca” cu
articolul „Individualizarea instruirii” – orientari moderne in trecerea de la „o scoala pentru
toti/ o scoala pentru fiecare”- 27.05.2016.

-

Participare in calitate de diriginte cu clasa aIXa C la activitatea „Prevenirea traficului de
persoane” in cadrul ANITP-CR Iasi, 18.03.2016.

-

Participare in calitate de asistent la „Olimpiada de matematica” –etapa judeteana
19.03.2016.

-

Participare in calitate de asistent la Simulare Bacalaureat 2016- sesiunea martie 2016.

-

Organizare lectie demonstrativa: „Valorificarea aptitudinilor sportive in jocul de fotbal”- 17
.11.2015.

-

Organizare activitati sportive extrascolare in cadrul Scoala Altfel: campionat fotbal, tenis de
masa, handbal; parteneriat cultural sportiv cu scolile: Colegiul Tehnic Ghe. Asachi, Colegiul
Tehnic de Transporturi, Liceul D. Cantemir, Liceul M. Costin.

-

Organizare prezentarea scolii in oferta educationala din cadrul Saptamana Altfel 2016
:activitati sportive din oferta catedrei de sport cu elevii de clasa a VIIIa.
Prof. G.Chiperi- implicare în organizarea concursului Boboc la leonida –secțiunea istorie-

tema: Palatele Europei-30 oct 2015
Prof. L. Stratulat –implicare în organizarea concursului de cultură generală Boboc la
Leonida –secțiunea geografie-30 oct 2015
Prof. I. Aporcăriței:
- implicare în organizarea concursului de cultură generală- Boboc la Leonida 2015-secțiunea
Logică
- Participare la simularea examenului de Bacalaureat-asistent- sesiunea decembrie 2015
- a organizat/participat la activitatea Întâlnire între generații la împlinirea a 50 de ani de la
înființarea Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida”, a amenajat toate panourile din toată școala
împreună cu elevii Ichim Daniel și Rusicior Alexandru din clasa a X-a A, a conceput și tehnoredactat
broșura aniversară
- a semnat cu Kaufland contract cadru de instruire practică.
-a făcut parte din echipa de organizare pentru sărbătorirea jubileului Colegiului Tehnic
”Dimitrie leonida”- 28-30 oct 2015 ( amenajare panouri, concepere și redactare broșură, mașina
personală pentru transport la Hamak)
- evaluator la Olimpiada județeană de științe socio-umane, la examenul de Bacalaureat
sesiunile iulie și august, la Sesiunea de referate și comunicări științifice a elevilor la științe socio48

umane, evaluator și membru în comisie pentru concursul județaen de științe socio-umane Titu
Maiorescu
Prof. C. Apopei: - Activităţi ,,Zilele Şcolii'' (octombrie 2015):
a. ,,Spiritualitatea din viaţa cotidiană'' - activitatea de sfinţire a şcolii – coordonator;
b. Atelier de pictură pe sticlă cu tema ,,Sfinţii – prieteni tinerilor'' – coordonator.
c. Evaluator la examenul de admitere la secţiile bilingve, Liceul Teoretic ,,D. Cantemir'' , maiiunie 2016
Evaluarea iniţială a elevilor la disciplinele din aria “Om şi societate”
-

Aplicarea testelor de evaluare iniţială

-

Analiza rezultatelor obţinute de elevi la evaluarea iniţială

-

Comunicarea individuală a rezultatelor evaluării iniţiale către elevi, diriginţi şi părinţi, precum
şi a planurilor individuale de remediere, dacă este cazul

Creşterea numărului de elevi participanţi la concursuri / competiţii şi olimpiade şcolare la
disciplinele ariei curriculare “Om şi societate”:
Continuarea implicării cadrelor didactice în pregătirea elevilor pentru concursuri / competiţii şi
olimpiade şcolare/elaborarea şi depunerea spre aprobare a proiectelor următoarelor concursuri
judeţene :
-

Galant şi Elegant

-

Concursul de istorie A.D. Xenopol

-

Concursul judeţean de discipline socio-umane”Titu Maiorescu”

-

Activitatea Sportul pentru toţi

-

Cupa Energetic- handbal/fotbal

-

Cupa TENIS club Micul AS-tenis de câmp şi de masă

-

Parteneriate cultural sportive interjudeţene

-

Olimpiada sportului şcolar- Participarea la competiţiile sportive judeţene

-

Concursul Ștefan Procopiu- secțiunea Proiecte antreprenoriale

Actualizarea bazei de date cu prezentarea concursurilor / competiţiilor şi olimpiadelor şcolare
Iniţierea unor programe de pregătire a elevilor cu performanţe deosebite la disciplinele din aria
curriculară “Om şi societate”
Performarea activităţilor de predare – învăţare
- Participarea la cercurile pedagogice pe discipline
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- Restructurarea proiectării şi furnizării instruirii conform normelor şi noilor reglementări adoptate la
nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale
- Intensificarea schimbului de bune practici între membrii catedrei
- Aplicarea sistemului de evaluare şi autoevaluare conform reglementărilor Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Inovării
- Lecţii deschise în cadrul Comisiei metodice
- Referate susţinute de profesorii catedrei
La Educație fizică și sport această componentă este foarte bine reprezentată:
-

Organizarea şi desfăşurarea competiţiei de fotbal,baschet,tenis de masă din cadrul #
Zilele Şcolii# octombrie 2015

-

Organizarea şi desfăşurarea campionatului de fotbal pe şcoală, tennis de masă.

-

Pregătirea sportivă a echipelor masculine reprezentative de handbal,baschet şi fotbal în
cadrul lecţiilor de ansamblu(formaţii) sportive.- săptămînal.

-

Organizarea şi pregătirea echipei de volei profesori cu participare la jocuri interlicee.

-

Organizarea în cadrul „ Zilele Şcolii” a unor parteneriate cu caracter sportiv-cultural
între Colegiul Tehnic D. Leonida şi Colegiul Tehnic de Transporturi Iași.- octombrie
2015.

-

Organizarea şi pregătirea echipei de fotbal profesori și volei profesori:1ora/săpt.

-

Colaborare cu Clubul de tenis „ Micul As” profesor: Theodor Damian

-

Organizarea Proiectului de Parteneriat educational *Sanse egale prin sport* -noiembrie
2015 intre Colegiul Tehnic D. Leonida;Liceul Dimitrie Cantemir, Colegiul Tehnic Gh.
Asachi si Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi.

-

Organizare proiect *Combaterea violentei prin sport* Leonida –Asachi oct. 2015.

-

Organizare parteneriat sportiv *Leonida- Colegiul tehnic de Transporturi si Constructii
Iasi *- fotbal 0ct. 2015.

-

Organizare concurs *Asii fileului*- tenis de masa, oct. 2015.

-

Organizare Cupa *Zilele Colegiului Tehnic D. Leonida*-fotbal- 30.10.2015

-

Organizare „Cupa Unirii”- tenis de masă- local(22 ian 2016) premii, diplome, materiale
sportive.

La Istorie elevii au fost implicați în concursuri la nivelul școlii cu ocazia sărbătoririi Zilelor
Școlii, Ziua națională, Ziua Unirii. Elevii sunt selectați, coordonați și pregătiți pentru concursul
județean A D Xenopol care va avea loc în semestrul II. Prof. G. Chiperi și prof. M Radvan au a
organizat concursul cu elevii claselor a X-a Simboluri ale Unirii principatelor-26 ian 2016.
La socio-umane prof. I. Aporcăriței a organizat concursul Cea mai bună idee de afaceri cu
clasele X B și X C, 25 ian 2016, în vederea calificării la fazele județene ale concursurilor de profil.
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Coordonează și pregătește elevi pentru concursul județean de discipline socio-umane”Titu
Maiorescu”, secțiunile Logică, Economie, Educație antreprenorială, Economie aplicată.
Lecții , activități metodice și referate:
Prof. M. Radvan și prof. G. Chiperi, activitate dezbatere- Dezbatere privind importanța Zilei
Unirii de la 1 decembrie 1918 - clasa a X-a C - 02.12.2015
Prof. G. Chiperi a organizat și coordonat împreună cu prof. M. Radvan dezbaterea cu elevi
din clasele a XII-a pe tema Sentimentul patriotic la români- dec 2015
Prof. G. Chiperi- referat Domnitorii români ai secolului XIX- octombrie 2015
Prof. C. Apopei, referat Biserica și școala- instituții întemeietoare ale culturii- septembrie
2015
Prof. C. Adam -lecţie demonstrativă-

Monosport(fotbal) - valorificarea aptitudinilor

sportive în jocul de fotbal, clasa aIX-a C- 17 noiembrie 2015
Prof. Irina Elena Aporcăriței-lecție demonstrativă- Marketingul personal-Curriculum Vitae
Europass-interdisciplinaritate economie aplicată-TIC,, clasa a XII - a C 19 ianuarie 2016
Rezultate deosebite
Prof. C. Adam:
-

(ONSȘ) Etapa municipiu la handbal – băieţi – licee : ian. 2016- locul IV

-

(ONSȘ)Etapa municipiu –fotbal – băieţi – licee : nov 2015- locul III in grupa.

-

Locul II- Memorialul Anton CFR- fotbal băieţi- oct 2015.

-

Locul III – Cupa ”Zilele Colegiul Tehnic D. Leonida”- fotbal; oct. 2015.

-

Locul III- Cupa Unirii –handbal baieti- 21-24 ianuarie 2015.- DJTS IASI.

-

Locul IV – Cupa Altius GA fotbal – băieţi- iunie. 2016

-

(ONSȘ) Etapa municipiu la handbal – băieţi – licee : ian. 2016- locul IV

-

Locul II- Cupa Conest- tenis de cîmp; sept.2015- prof. Cristi Adam

-

Locul IV- Turneul prieteniei –handbal baieti- Scoala Altfel- aprilie 2016

-

Locul IV grupa;Cupa CocaCola- fotbal-mai 2016.

Prof. C. Apopei:
Premiul I cu elevii MIHĂILĂ LORENA şi STATE SILVIU (XI D) la concursul naţional
,,Trăieşte verde şi foloseşte galben'' organizat de Palatul Copiilor Iaşi (octombrie 2015)
-

Premiul al II-lea la concursul naţional ,,Porţi deschise mărţişorului'', organizat la CCD
Iaşi, martie 2016

-

2 menţiuni obţinute la concursul interjudeţean ,,Mărţişorul în Moldova'', organizat de
Liceul Teoretic ,,V. Alecsandri'', martie-aprilie 2016
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-

Premiul special obţinut la concursul naţional de limbă franceză ,,Adolescentul şi
francofonia'', mai 2016 cu elevul BOTEZ ALIN.

-

Premiul al III-lea cu elevul IVAŞCO ILIE la concursul judeţean ,,Le printemps m`inspire''
,mai 2016.

-

Premiul al III-lea la concursul regional ,,Galant şi Elegant'' organizat la Colegiul Tehnic
,,D. Leonida'' Iaşi, iunie 2016

Prof. Liliana Stratulat
-

Diplomă de Participare: Concursul Grigore Cobălcescu- Crăcană Petru – IX P2

-

Lucrare trimisă la concursul regional ”Obiective din patrimoniul UNESCO”- Mătăsaru

Marian IXB (rezultatele se anunță în iulie)
Prof. Mihaela Radvan
Concursul de Istorie ”A. D. Xenopol”
mențiune

Surdu Constantin

XIA

M. Rădvan

Istorie

județean

Prof. Irina Elena Aporcăriței
Premii:
1.

Mențiune Concursul ”Alege să contezi!”-elevul Damaschin Sorin clasa a X-a A

2.

Mențiunea I la Concursul Interjudețean ”Mărțișorul în Moldova”, secțiunea felicitări-

9 martie 2016cu eleva Amarandei Cristina
3.

Premiul II pentru calitatea lucrărilor prezentate la Expoziția de produse manufacturate

în decada ”Porți deschise mărțișorului” din cadrul proiectului național ”Decadele Mărțisorului” martie 2016
4.

premii Antreprenorii secolului XXI la etapa județeană:

-

Economie: Mihăilă Lorena Narcisa -9,25 II, State Vasile Silviu-8,50- III, Coșuț

Dragoș-7,50-participare
-

Educație antreprenorială: Ruscior Alexandru Ilie 9,50-II , Ichim Daniel-9,29-II,

Dabija Robert-9,05- II,
-

premii Antreprenorii secolului XXI la etapa locală:

-

Economie: State Silviu Vasile-10-I, Mihăilă Narcisa Lorena -10-I, Coșuț Dragoș-7,14-

participare
-

Educație antreprenorială: Rusicior Alexandru 10-I, Amarandei Cristina 10-I,

Damaschin Sorin 9,76 I, Dabija Robert 9,76-I, Ichim Daniel-8,05 III
5.

coordonare elevi - Sorin Damaschin și Cristina Amarandei - și participare la

activitățile proiectului Social Innovation Relay - 2015-2016
6.

Premiul I Rusicior Ilie - la Concursul județean Le printemps m'inspire,ediția a III-a
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Accentuarea vizibilităţii la nivelul liceului a Comisiei, precum şi la nivel judeţean
Promovarea dezvoltării durabile Diseminarea rezultatelor obţinute de elevi la disciplinele din aria
curriculară “Om şi societate”
Derularea activităţilor specifice proiectului: Ziua Internaţională a Mării Negre, Ziua Internaţională a
Zonelor Urbane, Ziua Internaţională a Mărilor şi Oceanelor, Ziua Internaţională a zonelor umede,
Ziua Internaţională a Apei, Ziua Pământului, Ziua mondială a conservării diversităţii biologice, Ziua
mondială a mediului- coordonator prof. Liliana Stratulat.
Implicarea în activități specifice Zilei naționale, Zilei Unirii, Zilei Europei, Mărțișorul, Sărbătorile
religioase, Zilele Școlii, implicați prof. I. Aporcăriței, prof. M. Radvan. Prof. G. Chiperi, prof. C.
Apopei.
Reorganizarea cunoaşterii şcolare prin abordări integrate, deschise către valorificarea
deopotrivă a achiziţiilor învăţării dobândite de elevi în mediul formal, dar şi în cel nonformal;
Vizite şi excursii pentru aprofundarea cunoştinţelor de antreprenoriat, istorie, geografie, activități cu
specific religios.
Activități specifice orientării școlare și profesionale
Consilier . Georgeta Daneș
- realizarea analizei de nevoi (beneficiari cadre didactice 7, parinti -7 ; elevi- 71
- plan de măsuri – realizarea programelor de consiliere
- documente întocmite: planificare anuală -1, planificări semestriale- 2,
orar cabinet-1;
planuri de consiliere colectiva si de grup
- participare la instruirile OŞP – procese verbale
- întocmire dosar OŞP;
- program “Modalitati de diminuare a anxietatii determinata de examene”
Program “Identitate Vocationala”
- investigarea opţiunilor oşp;
- monitorizarea inserţiei şcolare şi profesionale a absolvenţilor
- aplicarea chestionarelor privind continuarea studiilor ( studii academice, insertie pe piata
muncii, etc.)
- tipuri de activităţi/nr. beneficiari/problematic (cf. registrului de evident a activitatii)
Consiliere individuala autocunoastere –
Consiliere colectiva pe problematica auto/intercunoasterii – 15 activitati x 17 elevi
Consiliere – optimizarea relatiilor interpersonale- 8 activitati x 16 elevi
Consiliere colectiva, de grup si individuala – rezolvarea adecvata a conflictelor – 40 elevi
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Consiliere - diminuarea timitatii/ cresterea stimei de sine – 7 activitati
Mamagemntul timpului - 7 activitati
Dezvoltarea abilitatilor eficiente de studiu – 5 activitati
- orientare, reorientare școlară și profesională
o

consiliere individuala – 95 elevi, cadre didactice

o

consiliere colectiva- program ”Identitate vocationala” 74 activitati

•

Implementarea si realizarea la nivelul scolii

a activitatilor destinate diminuarii discriminarii din cadrul proiectului “Gandeste ….in afara Stigmei”;
4 activitati cu elevii la nivelul scolii, 1 activitate cu – parintii si una cu cadrele didactice
•

Participare la activitatea “Impreuna împotriva violenței” org. de Directia Generala de

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi – 17.11.2015 – in cadrul campniei internationale “19 zile
de activism pentru prevenirea abuzului si violentei impotriva copiilor si tinerilor”
•

“Si anul acesta singur acasa” – program destinat elevilor cu parinti plecati la munca in

strainatate activitati de consiliere individuala - 89
- evaluarea psihosomatica a prescolarilor 23 februarie – 16 martie 2016
Realizarea evaluarilor psihologice si a caracterizarilor psihopedagogice pentru elevii care au
dosar medical necesar obtinerii unei burse si nu numai.
Instrumente: teste de inteligenta - RAVEN, temperament, atentie, motivatie, caracter, fise
de lucru, povesti terapeutice, etc. – 11 elevi
Autocunoastere si dezvoltare personala/ adaptare si integrare scolara – consiliere individuala82; consilieri colectiva – 48 activitati
- cazuri individuale/problematică;
Atitudinea optima a parintilor in cazul relatiilor intime ale adolescentilor
•

Recompesarea comportamentului adolescentilor

•

Modalitati eficiente de comunicare interpersonala

•

Recompensarea corecta a adolescentilor

•

Insusirea unor modalitati eficiente de comunicare interpersonala

•

Minciuna – in randul tinerilor

•

Specificul relatiilor interpersonale la adolescenta
19 activitati de consiliere

- Oferirea unui suport informational pe diverse teme:
•

complexele elevilor abandonati de parinti,

•

comunicarea eficienta cu adolescentii, conflictele interpersonale, etc.

Consilierea privind abordarea unei persoane dificile
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•

Consilierea privind conflictele interpersonale dintre elevi, elevi – familie; profesor-

•

Realizarea unor recomandari scrise pentru elevi cu abateri disciplinare

•

Managementul stresului

elev

Numarul - 27
- chestionare aplicate cadrelor didactice – 8; parinti 9; elevi - 40
- elaborarea unui material privind centralizarea feedback-ului primit de la beneficiary
- documente de raportare/modalităţi de prezentare : raport semestrial, analiză de nevoi,
chestionare de satisfacţie a beneficiarilor, analiza opţiunilor OŞP, baza de date elevi cu parinti care
lucreaza in strainatate, numar de elevi inmatrculati in anul scolar 2015-2015, elevi aflati in situatii de
risc/ abandon scoar pentru anul scolar present
- prezentarea raportului de activitate in Consiliul Profesoral al Col.Teh.”D. Leonida”Iasi
- prezenţa la toate comisiile metodice
Implementarea si realizarea la nivelul scolii a activitatilor destinate diminuarii discriminarii
din cadrul proiectului “Gandeste ….in afara Stigmei”;
4 activitati la nivelul scolii, 1 – parinti si cadre didactice
•

Participare alaturi de echipa de realizare a filmului ”Fii elev în scoala mea” din cadrul

proiectului Avanpremieră pentru carieră – festivalul filmelor de prezentare a unitătilor liceale si
profesionale din judetul Iasi, CJRAE, editia a III-a , 19 aprilie 2016
•

Prezentarea ofertei educationale a Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” elevilor de

clasa VIII-a care ne-au vizitat scoala in anul scolar 2015-2016
•

Participarea la Salonul ofertelor educationale desfașurat în Sala pașilor Pierduți din

cadrul Univ. ”Al.I.Cuza” Iași 12.05.2016
•

Participare la “Bursa Locurilor de Munca “ – organizator AJOFM Iasi – 14 aprilie

2016
- proiect in cadrul SNAC in parteneriat cu Col.Tehnic”I.Holban” Iasi
- 2 DECEMBRIE 2015 – Funda Umana -10 ani de Solodaritate ADV
Caruselul narativ in educatie –prezentari
interactive in modalitatea World Café – propuntor de echipa Psiterra so coord. De conf. dr.
Ovidiu Gavrilovici – 8.02.2016
ADV – activitate de sensibilizare si constentizare – Funda Umana – 10 ani de solidaritate
SALVATI COPIII – PROIECT “ Gandeste in afara …Stigmei”
- DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA Iasi- sesiune de informare privind Alimentatia
Sanatoasa si activitatea fizica in gradinite si scoli, - Programul RO – 19 ” Initiative in sanatate
publica”- 13 iunie 2016
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Dezvoltarea personală şi profesională a membrilor comisiei
Participarea membrilor comisiei la sesiuni de comunicări / simpozioane / conferinţe
Publicarea materialelor prezentate la manifestările ştiinţifice
Membrii comisiei fac parte din comisii de lucru la nivelul școlii. Toate cadrele didactice din
comisia metodică Om și societate au participat la Consfătuirile organizate în luna septembrie 2015.
De asemenea au participat la cercurile metodice la nivel județean pe semestrul I. Preocuparea pentru
dezvoltarea profesională și personală este continuă, profesorii au participat la numeroase cursuri de
formare :
Prof. M Radvan - participant curs de perfecționare Dimensiunea europeană a educației în
sistemul de învățământ, 30 de ore,3-12.12.2015, furnizor CCD Iași
Prof. G. Chiperi – participant - curs de perfecționare Dimensiunea europeană a educației în
sistemul de învățământ, 30 de ore, 3-12.12.2015, furnizor CCD Iași
Prof. L. Stratulat - formator curs de perfecționare Dimensiunea europeană a educației în
sistemul de învățământ, 30 de ore, 3-12.12.2015, furnizor CCD Iași
Activitate științifică:
-

Participare cu lucrare la Simpozionul Internațional ” Valorificarea învățării

problematizate la lecțiile de geografie” organizat de Institutul de Stiințe ale Educației și Centrul De
Excelență Didactică al IȘE, Chișinău – mai 2016
-

Participare cu lucrare la Simpozionul Interregional”Brâncuși-creație și spirit”- mai

-

Articol-interviu realizat și publicat în revista ”Repere geografice” a Societății Române

2016

de Geografie – aprilie 2016
Formare profesională:
-

Metode și tehnici de evaluare creativă la disciplina geografie - curs avizat 30 =ore

-

Educație în aer liber – curs acreditat 10 credite

-

Managementul stresului în organizațiile școlare – curs acreditat 15 credite

-

Management educațional participativ – curs acreditat 20 credite

Activitate de formator:
-

Titular curs avizat ”Profesorul metodist” – 180 cursanti

-

Titular curs avizat ”Dimensiunea europeană a învățământului românesc”- 26 cursanți

-

Titular curs acreditat ”Management educațional participativ” 25 cursanți

Prof. I. Aporcăriței :
-

participant - curs de perfecționare Dimensiunea europeană a educației în sistemul de
învățământ, 30 de ore,3-12.12.2015, furnizor CCD Iași
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-

participant curs de perfecționare Abordări inovative în managementul proiectelor
educaționale europene, 42 ore, 21.nov 2015-8 ian 2016, furnizor CCD Iași

-

participare la sesiunile de formare în cadrul proiectului european Erasmus+ ”Școli
sustenabile energetic”, organizate de ISJ Iași, 16-21 oct 2015

-

absolvit cursul în nov. 2015, Crearea și funcționarea unei firmei de exercițiu

-

a participat la manifestările Zilelor CCD Iași, 8 oct 2015,cu recenzie carte autor prof. dr.
M. Cadiș Marketing educațional., în cadrul activităților sub egida Educatie si formareProvocari si reconfigurari in secolul XXI

-

a participat la activităților din cadrul Cercului Metodic al profesorilor de științe socioumane, 18 nov 2015- Formarea aptitudinilor și valorilor la disciplinele socio-umane.

-

A participat la ISJ Iași la cursul de formare Mobilitate+, organizate de ANPCDEFP, în
perioada 2-4 dec 2015

-

A participat la webinarele online pentru scrierea proiectelor europene organizate de
ANPCDEFP: 23 dec 2015-Cum obțin codul PIC, 17 dec 2015-Proiecte de mobilitate
pentru educație școlară și educația adulților 22 ian 2016—proiecte de mobilitate pentru
formare profesională

-

A participat la webinarele : 26.01.2016- Audiences mastery- Cum să devii parte din noul
val de experți, Curs gratuit de public speaking-7dec2015, Andy Szekely-De la obiectiv la
rezultat-18 ian 2016, seminar 21 metode pentru a crește afacerea ta-23 nov 2015

-

Participarea in iunie 2016la Business days .

-

Am participat la Cursul de formare mobilitatE+, IS organizat de reţeaua de formatori
Erasmus+ a ANPCDEFP. 02 Decembrie 2015 - 04 Decembrie 2015

-

Speaker în cadrul International conference ”Entrepreneurial Education and non-formal
Methods in European Context”-10-11 iunie 2016

-

Am participat la 3 sesiuni de formare în cadrul proiectului 2014-I-IT01-KA200-002664Sustainable Energy Management at School in Europe, 16, 19,21 octombrie 2015cu 5 elevi,
la Colegiul Tehnic G. Asachi, Colegiul Național M Eminescu, Liceul Tehnologic V
Madgearu.

-

Am participat la Cercul metodic al profesorilor de științe socio-umane- cu tema ”Formarea
aptitudinilor și valorilor la disciplinele socio-umane”- 18-11-2015

-

Am parcurs programul de formare Abordări inovative în managementul proiectelor
educaționale europene – 42 de ore– 21 noiembrie 2015-8 ianuarie 2016 furnizat de CCD
Iași, Prezentare portofoliu în cadrul cursului de formare-9 ianuarie 2016.

-

Am parcurs și finalizat programul de formare continuă ”Dimensiunea Europeană a
Educației în Sistemul Românesc de Învățământ”- 30 de ore în perioada 03-12.12.2015
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-

Participarea activă la sesiunile de formare din cadrul proiectului european Erasmus+Școli sustenabile energetic, organizate de ISJ Iași, în perioada 16-21 octombrie 2015

-

am finalizat cursul Crearea și funcționarea unei firme de exercițiu- 13 noiembrie 2015

-

Pe 18-19 iulie 2016 am participat la București la ANPCDEFP la Reuniunea de contractare
și informare pentru proiectul Erasmus+- 023335KA1

Prof. C. Apopei Participare la cursul de formare ,,Gândeşte ...înfara stigmei'' organizat de
,,Salvaţi copiii'' Iaşi, 15 credite- oct 2015-febr 2016
Prof. C. Adam -

Participare *Zilele Casei Corpului Didactic”Spiru Haret”* sub egida

„Educatie si formare- Provocari si reconfigurari in secolul XXI” si lansarea cartii „Marketing
educational”- 8 oct. 2015
Prof. Mihaela Radvan
-

Proiecte power point

Ziua regalității- Independența României- 10.05.2016, X C,

prof. Rădvan Mihaela, XB,prof. Chiperi Gabriela
-

Lecție deschisă

Regimul stalinist XIA prof. Rădvan Mihaela 12.03.2016

-

Dimensiunea europeană a educației în sistemul de învățământ prof. Rădvan Mihaela 312.12.2015 30 ore -

-

jud.

CCD Iași

Modalități de gestionare a colectivelor de elevi cu CES prof. Rădvan Mihaela 917.06.2016 30 ore -

județean

CCD Iași

Cons. Georgeta Daneș
-

Participare la seminarul de formare din cadrul Proiectului”Gandeste in afara….Stigmei”

Salvati Copiii, Filiala Iasi – 21-28.10.2015
-

Curs de perfectionare – Dimensiunea

Europeana a educatiei in sistemul romanesc de invatamant – 03-12.12.2015
Caruselul narativ in educatie –prezentari
interactive in modalitatea World Café – propuntor de echipa Psiterra so coord. De conf. dr.
Ovidiu Gavrilovici – 8.02.2016
-

Conferinta nationala “Perspective europene

in consilierea parintilor” organizata de CJRAE IASI – 10 iunie 2016
Sesiune de instruire organizata de Directia de Sanatate Publica Iasi privind Alimentatia
Sanatoasa si activitatea fizica in gradinite si scoli, sesiune organizata in cadrul proiectului “Interventii
la mai multe niveluri pentru prevenirea bolilor netransmisibile asociate stilului de viata in Romania”
- Programul RO – 19 ” Initiative in sanatate publica”- 13 iunie 2016
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-

Participare ”Fii elev în scoala mea” din cadrul proiectului Avanpremieră pentru carieră –
festivalul filmelor de prezentare a unitătilor liceale si profesionale din judetul Iasi, CJRAE,
editia a III-a , 19 aprilie 2016

-

Conferinta nationala “Perspective europene

in consilierea parintilor” organizata de CJRAE IASI – 10 iunie 2016
Simpozioane și publicații.
Prof. C. Apopei -Publicare articol în cadrul Simpozionului Naţional ,,Ia SI green bag ...'',
organizat de Palatul Copiilor Iaşi (octombrie 2015).
Prof. M. Radvan Participare cu lucrare la Simpozionul Național „D. Leonida” Biserici
ctitorite de boieri în orașul Focșani, 29.10.2015, publicat în volumul Simpozionului, cu ISSN
Prof. I. Aporcăriței a participat la „IA ŞI green bag, creează şi responsabilizează
pentru ECOoo-ul naturii!”, Simpozionul Internaţional de Educaţie pentru Mediu prin Creaţii
Tehnico-Aplicative, Iaşi, 08 -10 octombrie 2015, Ediţia a VI-a, a publicat în colaborare cu prof. C.
Apopei articolul Verdele de lângă noi, în volumul cu ISSN și au coordonat elevi pentru realizarea
produselor expuse în cadrul expoziției concurs.
-

Participare la Simpozionul Național ”Plurilingvism și multiculturalitate în secolul XXI”,în

cadrul secțiunii ”Inițiative didactice în sprijinul abilităților de viață”, cu lucrarea științifică
”Optimizarea învățământului cu ajutorul comunicării digitale”- 18.03.2016
-

Publicată lucrarea ”Optimizarea învățământului cu ajutorul comunicării digitale” pe Cd-ul

Simpozionului Național ”Plurilingvism și multiculturalitate în secolul XXI”cu ISSN 2457-2187,
ISSN-L2457-1946
-

Participare la Conferința internațională”Entrepreneurial Education and non-formal Methods

in European Context”- Iași 10-11 iunie 2016
Prof. Mihaela Radvan
-

Participare cu lucrare la Simpozionul „D. Leonida”
orașul Focșani
29.10.2015

-

Biserici ctitorite de boieri în

Prof. Rădvan Mihaela Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iași
naţional

Participare cu lucrare la Simpozionul National "Istorii, perceptii si reflexii culturale"
Legislația agrară din perioada 1866-1878, prevederi și consecințe Prof.

-

Rădvan

Mihaela

Liceul Teoretic Al. I. Cuza Iași

articol

Biserici ctitorite de boieri în orașul Focșani în vol. Simpozionul naţional

25.03.2016

naţional

„Dimitrie Leonida”. Strategii și modele didactice pentru un învățământ de calitate, ed. a
IX-a, coord. Mihaela Cadiş, p. 166-170 Ed. PIM, Iași, 2015
59

ISSN2069-1319

-

articol, Legislația agrară din perioada 1866-1878, prevederi și consecințe

sub tipar

în volumul Istorii, perceptii si reflexii culturale
Proiecte județene, regionale, naționale și europene
Prof. C. Apopei -coordonator Proiect judeţean ,,Le printepms m`inspire'' inclus în CAEJ
2016.
Prof. C. Adam -Coordonator activitati sportive in cadrul proiectului european
POSDRU/181/2.2/S/153549- „Pasi in educatia tuturor”; partener/ beneficiar Colegiul Tehnic D.
Leonida Iasi: - perioada implementării: martie- decembrie 2015
Prof. G. Chiperi:
-

coordonator activități în cadrul proiectului POSDRU Pași în educația tuturor.

-

a propus împreună cu dna prof. L. Moisuc-Nani proiectul Galant&Elegant , proiect
aprobat înscris în CAER.

Prof. I. Aporcăriței:
-

coordonator în cadrul proiectului Erasmus+ KA2- Sustainable energy management at
schools in Europe. Organizarea activitățilro pentru o grupă de 22 de elevi. Coordonare
vizită de monitorizare ISJ Iași împreună cu partenerul italian 25 oct 2015. Pe 16 și 19 oct
2015 prof. I. Aporcăriței a însoțit elevii Oarză Cecilia, Podaru Maria, Popa Daniel ,
Amarandei Cristina și Rusicior Alexandru la sesiunile de informare pentru analiza
eficeinței energetice a școlilor din cadrul proiectului european 2014-I-IT01-KA200002664-Sustainable Energy Management at Schools in Europe , la Colegiul Tehnic Gh.
Asachi și Colegiul Național Mihai Eminescu. Pe 21 octombrie a participat la sesiunea de
informare în acdrul acestui proiect la Liceul Tehnologic V. Madgearu.

-

a completat candidatura pentru un proiect Erasmus+ KA1 school education , la termenul
de 2 februarie 2016. Verificarea a fost facută împreună cu prof. G. Chiperi.

-

a propus proiectul Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin utilizarea
calculatorului, pentru dotări la asociația Assoclic, în urma căruia s-a clasat pe locul 45 și
a obținut 4 calculatoare.

Implicarea în activități extracurriculare
Prof. I. Aporcăriței a facilitat susținerea de campanii de informare de către specialiștii ADV
România pe temele: Prevenirea transmiterii infecției cu HIV, Prevenirea traficului de ființe umane,
prevenirea violenței școlare, Educație pentru sănătatea reproducerii. –nov. 2015
Prof. I. Aporcăriței pe 10.12.2015 a participat la campania de Prevenire a delicvenței
juvenile, la clasa a X-a A în parteneriat cu polițiștii din cadrul Secției 5 de poliție Iași
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Am organizat și participat la numeroase activități extrașcolare și extracurriculare
- Parteneriatul concurs Alege să contezi
- derularea programelor Junior Achievement- Eduacție financiară-ABCdar bancar, Finanțele
personale, Bani IQ
- coordonator proiect european SEM@school in Europe
- Organizator Boboc la Leonida
- participat la campanii contra violenței, prevenirea delicvenei juvenile, pentru copii cu autism,
- am faciliatat campaniile de informare organizate de ONG-uri
- participare la Concursul Internațional de Educație Ecologică și Protecția mediuui-IA Și green
bag…
- organizator concurs Galant&Elegant
- participare la Porți deschise mărțișorului
Prof. L. Stratulat, G. Chiperi,M. Radvan, I. Aporcăriței și V. Huidu au
coordonat/organizat și participat la concursul de cultură generală Boboc la Leonida 2015 pe 30.oct
2015
Prof. C. Apopei:
- ,,Gastronomie en France'' – vizionare de filme despre bucătăria franceză – coordonator
(octombrie 2015)-cu prof. I Aporcăriței IX A, X A
- Participare la serbarea de Crăciun - cor de colinde (decembrie 2015).
- ,,Tutun vs. Sănătate'' – Ziua mondială de luptă împotriva consumului de tutun (noiembrie
2015) – participant împreună cu elevii clasei XI D
- ,,Diferiţi, dar puternici împreună'', activitate de sensiblizare a copiilor din învăţământul de
masă faţă de elevii de etnie rromă aparţinând Cercului de pictură ,,Gh. Tăttărăscu'' coordonaţi de prof.
Mariea Boz în cadrul SNAC (decembrie 2015).
- Participare cu elevii şcolii la slujba Sfântului Maslu la Biserica parohială a şcolii – frecvent
- Participare cu elevii şcolii la slujba Sfintei Liturghii la sărbătorile religioase (Sf. Cuvioasa
Parascheva (14 octombrie), Sfântul Dimitrie (26 octombrie), Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
(21 noiembrie), Sf. Ierarh Nicolae (6 decembrie).
- Participare cu elevii clasei la Sfintei Spovedanii şi Împărtăşanii la biserica parohială a şcolii
– în postul Crăciunului
- Participant la Campania de ameliorare a fenomenului de violenţă în rândul tinerilor liceeni
în parteneriat cu Secţia 5 de Poliţie Iaşi (ianuarie 2016).
Prof. Mihaela Radvan
-

Participare la proiectul Arta și tradiții- prezentarea meșteșugului țesutului - XC
aprilie 2016
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-

- în cadrul “Săptămânii Altfel”, vizită cu elevii la Universitate și la Muzeul Universității
– XC

Prof. Camelia Apopei
- Masă rotundă pe tema ,,Dragobetele vs. Valentine`s day'' organizată la Biserica parohială a
şcolii, coordonatori: prof. Apopei Camelia, prof. Bobeică Vasilica, preot paroh Lutic
Gheorghe.
- Masă rotundă pe tema ,,Delicvenţa juvenilă'' organizată de Fundaţia ,,Solidaritate şi
Speranţă'', aprilie 2016.
- Organizarea concursului judeţean ,,Le printemps m`inspire'', inclus în CAEJ, mai 2016.
- Parteneriat încheiat cu Complexul Naţional Muzeal ,,Moldova'', aprilie-mai 2016.
- Parteneriat cu Biserica parohială a şcolii ,,Sf. Nicolae'' (B-dul Socola), mai 2016.
- Organizarea concursului regional de limba franceză, ,,N. I. Popa”, mai 2016.
- Monitorizarea Examenului de Evaluare Naţională, Deleni, iunie 2016.
Promovarea valorilor europene
Prof. Irina Elena Aporcăriței este coordonatorul de proiect și a completat formularul de aplicație
pentru un proiect Erasmus+ KA1- school education care a fost finanțat de Uniunea europeană, în
valloare de 31740 Euro - Integrarea modelelor europene în dezvoltarea strategică a școlii. Proiectul
se va derula între 1 septembrie 2016-30 octombrie 2017, și conție 4 fluxuri de mobilități a câte 4
participanț:.
1.Educational Marketing-Reaching audiences outside the school walls-4 participanți-21.11.201625.11.2016
- furnizor Insignare Associacao de Ensino e Formacao,în Ourem,Portugalia,
2.School revolution! Innovative Didactic Methodologies and the Flipped Classroom-4 participanți
- furnizor Glocal Factory,în Verona,Italia- aprilie/mai 2017.
3.School Management-4 participanți- 5.5.2017-9.5.2017.
- furnizor EduKarjala în Joensuu, Finlanda
4.New learning environments-What kind of schools we should build in a future? - 4 participanți25.7.2017- 29.7.2017
- furnizor EduKarjala-în Joensuu,Finlanda
Atragerea de fonduri şi dotări pentru eficientizarea activităţilor didactice curriculare,
interdisciplinare şi extracurriculare
Dotarea cabinetelor cu material didactic
Stabilirea unor parteneriate cu:
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- Junior Achievement Romania în vederea dotării cu auxiliare curriculare în format electronic şi listat
- Amenajarea şi întreţinerea bazei sportive:
- Repararea pereţilor din sala de sport, schimbarea suprafeţei de joc
- Întreţinerea terenului cu suprafaţă sintetică şi cu instalaţie nocturnă
- Asfaltarea terenului şi aleilor adiacente
- Recondiţionarea dispozitivelor sportive
- Amenajarea unor spaţii pentru desfăşurarea activităţilor sportive şi recreative
Prof. C. Adam
-

Dotarea şi modernizarea cabinetului metodic de educaţie fizică: mobilier, aparatură

audio - video, materiale sportive.
-

Întreținerea în cadrul bazei sportive a unei săli de culturism şi fitness şi dotarea

acesteia cu aparatură multifuncţională.
-

Asigurarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a terenului cu suprafaţa sintetică şi

instalaţie de nocturnă - (schimbare porţi, plase,bănci, gard).
-

Modernizarea şi întreţinerea terenului de zgură – tenis de câmp.

-

Activitate educativă de dirigenţie la clasa a IX a C în cadrul comitetului de părinţi ai

clasei şi modernizarea sălii de curs.
-

Dotarea salii de clasa B35 cu scaune noi si catedra.

Prof. I. Aporcăriței:
-

parteneriat cu Junior Achievement Romania pentru 140 broșuri –auxiliare curriculare:
educație financiară, educație economică, JA in a Day, la disciplinele Economie, Economie
aplicată și Educație antreprenorială

-

Proiect cu organizația Ateliere fără frontiere - obținut 4 calculatoare pentru activității la
orele de Educație antreprenorială

-

Donarea unui router wireless pentru comisia de proiecte

-

Îmbunătățirea bazei materiale la sala B36 , cabinetul de economie

-

Amenajarea sălii de clasă B 31, pentru elevii clasei X A(lăcuit mese si lambriuri - Fam.
Amarandei, văruit sala-fam. Gheorghiță, Alexandru Rusicior, Robert Dabija)

-

Donat materiale de curățenie, ustensile menaj
Raport întocmit de prof. Irina Elena Aporcăriței
Responsabil comisie metodică Om și societate
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Aria curriculară „Tehnologii”
- Proiectarea eșalonată a curriculumului: întocmirea planificărilor modulelor, proiectelor unităților de
învățare de către toţi membrii catedrei, prin colaborarea inginerilor care predau teoria şi laboratorul
tehnologic şi a maiştrilor instructori care predau instruirea practică curentă.
- Aplicarea de chestionare pentru identificarea stilurilor de învățare a elevilor și conceperea
schițelor de lecții în funcție de acestea – Moisuc Nani Lavinia
- Parcurgerea integrală a curriculumului la toate disciplinele şi modulele de specialitate conform
planificărilor – toți membrii catedrei.
- Aplicarea testelor inițiale și analiza rezultatelor testelor iniţiale aplicate elevilor Colegiului Tehnic
“D.Leonida” Iaşi. Au fost identificate cauzele rezultatelor slabe si au fost propuse masuri, realizanduse planuri remediale.
- Evaluarea curentă-formativă și sumativă a elevilor prin probe orale, probe scrise și probe practice –
toți membrii catedrei
- Afișarea listei temelor de proiecte pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale la liceu
cursuri de zi și seral (nivel 4) și școala de maiștri (nivel 5)
- Coordonarea lucrărilor de absolvire pentru Examenul de certificare a calificării profesionale a
absolvenţilor învăţământului postliceal, calificarea maistru electrician centrale, stații și rețele electrice
(nivel 5) - Cișman Amelia.
- Lansarea activității Cercului de electrotehnică pentru elevi – Moisuc Nani Lavinia, Ilie Cornelia
- Coordonarea pregătirii practice a elevilor la agenții economici parteneri SC Sigma-Invest SRL,
Electro Univers SRL Iași, SC Impex-Romcatel SRL, SC Senso-Lyte SRL – ms. Stanciu Gheorghe,
ms. Sandu Dumitru
- Dotarea unui laborator SSM în cadrul proiectului realizat în parteneriat cu EON Moldova –
Burlibașa Carmen, Pintilie Cosmin
- Organizarea/participarea elevilor clasei a IX-a P1 la demonstrații practice realizate de către firma
EON Moldova ca și partener de proiect cu colegiul nostru – Burlibașa Carmen, Pintilie Cosmin,
Stanciu Gheorghe.
- Coordonarea pregătirii practice a elevilor la agenții economici - Burlibașa Carmen, Pintilie Cosmin,
- Realizarea fiselor de probe practice pentru examenul de certificare a competențelor profesionale,
învățământ profesional, nivel 3 calificări din domeniul electric și mecanică– toți inginerii din catedră
Elaborare CDL:
- pentru clasele a IX-a liceu domeniul electric: “Aplicaţii practice în domeniul electric” prof.
Cișman Amelia, Novac Gabriela
- pentru clasa a X-a liceu, domeniul electric: ”Utilizări ale echipamentelor electrice” - Cișman
Amelia, Roșca Silvia
- pentru clasa a IX-a invatamant profesional de 3 ani: Burlibașa Carmen, Pintilie Cosmin
- pentru clasa a IX-a liceu, domeniul electromecanică CDL, ”Lucrări de laborator în domeniul
electromecanic” - Ilie Cornelia
- pentru clasa a X a învățământ profesional - ,,Realizarea instalatiior electrice” – Dănilă Cristina
Implicarea membrilor catedrei în activităţi prilejuite de „Zilele Şcolii”- octombrie 2015:
– Burlibașa Carmen, Pintilie Cosmin – organizarea festivităților din cadrul Zilelor Colegiului
Tehnic ” “Dimitrie Leonida” Iași – 50 ani de la înființare – Arc peste timp - 30 oct.2015
-Costaș Cătălin - organizarea concursului de șah ,,Șah si Mat” desfășurat cu prilejul Zilelor
Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Iași – 30 oct.2015
Locul I – Buleandra Silviu, XP1;
Locul II – Mocanu Ionut, XP1;
Locul III – Cociorva Radu, XP1.
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- Roșca Silvia, Blaban Ariadna, Fediuc Corina, Cișman Amelia - organizarea Concursului Tehnic în
cadrul Zilelor Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” Iași
- Dănilă Cristina, Pintilie Cosmin si Partac Dan – organizarea Concursului pe teme rutiere
- Ilie Cornelia - coordonarea prezentarii PPT a elevului Manole Gabriel, cl. a IX a C ”Jargonul
Tehnic”, în cadrul seminarului de limbă română ”Limbaje profesionale”
- Agachi Luminița – Realizarea materialelor promoționale, invitații, diplome pentru Zilele Colegiului
Tehnic ,,Dimitrie Leonida” – jubileu 50- octombrie 2015
- Majoritatea membrilor catedrei au participat cu lucrări la Simpozionul National ,,DIMITRIE
LEONIDA” STRATEGII SI MODELE DIDACTICE PENTRU UN INVĂTĂMÂNT DE CALITATE, 30
octombrie 2015.
Organizarea/participarea la cercul metodic al inginerilor și maiștrilor instructori:
Semestrul I - cercul metodic pentru domeniile electric-mecanică s-a desfășurat la Colegiul
Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iași, 19.11.2015– toți membrii catedrei au participat. Au susținut
lucrări:
- Hîncu Cristina, Dănilă Cristina - lucrarea ”Metodologia de organizare si desfasurare a examenelor
de certificare a competentelor profesionale pentru elevii învățământului profesional 2015- 2016”
- Moisuc Nani Lavinia a prezentat un model pentru Fișa de decriere a unei teme pentru proba practică
în domeniul electric, respectiv Grila de evaluare a acesteia
- Dodoiu Feryan și Rujanu Liliana au prezentat un model pentru Fișa de decriere a unei teme pentru
proba practică în domeniul mecanic, respectiv Grila de evaluare a acesteia
- Cișman Amelia a prezentat platforma de itemi de evaluare pentru profesorii și elevii din IPT –
www.itemi.netedu.ro
- Burlibașa Carmen, Pintilie Cosmin au prezentat activitățile proiectului ”Pași în educația tuturor”
- Agachi Luminița a sustinut lucrarea ,,CREATIVITATE în ACTIVITATI INFORMALE”
Semestrul al II-lea
- Cișman Amelia, Moisuc Nani Lavinia, Ilie Cornelia - au participat la cercul metodic al inginerilor
și maiștrilor organizat de Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații ”Gh. Mârzescu” Iași
Participarea cu elevii la concursuri și simpozioane / premii:
- Premiul I - Adochiei Mihai si Timofte Catalin - Concursul National “Învăţăm sa inventăm”,
Palatul Copiilor Iași, Editia a X-a, octombrie 2015, sectiunea Lucrari Tehnice – coord. Roșca Silvia;
- Premiul I - Roșu Răzvan, Hrițcu Răzvan, Dodu Alexandru - Concursul National “Învăţăm sa
inventăm”, Palatul Copiilor Iași, Editia a X-a, octombrie 2015, sectiunea Lucrari Tehnice – coord
Cișman Amelia;
- Premiul I - Cojocaru Sergiu, Doboș Marian Ioan, Concursul National “Învăţăm sa inventăm”,
Palatul Copiilor Iași, Editia a X-a, octombrie 2015, sectiunea Construcții Tehnice – coord Ilie
Cornelia;
- Premiul II -Cojocaru Sergiu -Concursul National “Învăţăm sa inventăm”, Palatul Copiilor Iași,
Editia a X-a, la sectiunea Referate – coord Ilie Cornelia;
- Premiul I -Doboș Marian Concursul National “Învăţăm sa inventăm”, Palatul Copiilor Iași, Editia
a X-a, la sectiunea Referate– coord Ilie Cornelia;
- Premiul I - elevul Cojocaru Sergiu, cls. a X-a la Concursul Național „Invățăm să inventăm” secțiunea
Referate, susținut la Palatul Copiilor Iași, coord. Novac Gabriela
- Premiul II- Dodu Marius - Concursul tehnico-stiintific ”Fii o saptamana profesor de stiinte”
Colegiul Energetic Cluj-Napoca, inclus in CAERI, noiembrie 2015, coord. Prof. Cisman Amelia
- Concurs International de Educatie Ecologica IASI GREEN BAG ,,CREEAZĂ ȘI
RESPONSABILIZEAZA PENTRU ECO-UL NATURII” Iasi, 8-10 0ctombrie 2015, coordonatori
Agachi Luminița, Hîncu Cristina:
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• MARELE TROFEU- DABIJA NICOLETA
• Premiul I –PALANISCHI GABRIELA
• Premiul II- prezentare moda ECO
- Premiul al III-lea - Ailiesei Valentin si Macovei Vlad, cl. a XI-a Concursul International “ IAŞI
Green Bag, creeaza si responsabilizeaza pentru ECO-ul naturii! “, secțiunea proiecte de mediu
coord. Roșca Silvia, Cișman Amelia
- Menţiune - Cordunianu Sebastian si Bogza Elena, cl. a IX-a Concursul International “ IAŞI Green
Bag, creeaza si responsabilizeaza pentru ECO-ul naturii! “, sectiunea Decoraţiuni ECO - coord.
Roșca Silvia, Cișman Amelia
- Concurs International de creație ,,MUGURI SI FLORI” organizat de Scoala ,,DUILIU
ZAMFIRESCU” Focșani, 20 noiembrie 2015
• Mentiune –VLAD COCERHAN (coord. Agachi Luminița, Hîncu Cristina)
- Gorea Marilena - locul II la Concursul de fotografie organizat de Europe Direct, cu tema
Europa de lângă noi
- Premiul II - Hanceariuc Andrei la concursul ECOART – coordinator Dănilă Cristina
- Premiul I- Hanceariuc Andrei obtinut premiul I la Concursul Interjudețean ,,CICREST” Craiova
2016 – coord. Dănilă Cristina
- Premiul II - Hritcu Liviu a obținut Concursul Interjudetean ,,CICREST” Craiova 2-16 - coord.
Dănilă Cristina
- Premiul II - Hrițcu Liviu (cl.a XII-a A) pentru a participa la Olimpiada Interdisciplinară Tehnica,
faza locală și județeană – coord. Cișman Amelia, Moisuc Nani Lavinia, Dănilă Cristina, Balaban
Ariadna
- Premiul III - Macovei Vlad -Concursul județean ”Incursiune în lumea info-tehnicii”, organizat de
Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații ”Gh. Mârzescu” Iași - coord. Cișman Amelia
- Premiul III – Macovei Vlad - Concursul județean ”Utilizări ale energiei regenerabile” Cluj Napoca
2016 – Cișman A.
–Premiu special - Pintilie Dumitrița - Concursul județean ”Utilizări ale energiei regenerabile” Cluj
Napoca 2016 – Moisuc L. Cișman A.
- Premiul I – Dodu Marius, Hrițcu Liviu, Macovei Vlad - Concursul Interjudețean CICREST
Craiova 2016- Cișman A.
- Premiul II – Hrițcu Liviu - Concursul Interjudețean CICREST Craiova 2016 – Cișman A.
- Mențiune – Surdu Constantin - Concursul national de referate si comunicari stiintifice pentru
invatamantul profesional si tehnic “Stefan Procopiu”, 14 mai 2016 Iași, coord Moisuc L. și Roșca S.
-Mențiune – Pintilie Dumitrița - Concursul național de referate și comunicări științifice pentru
învățământul profesional și tehnic “Stefan Procopiu”, 14 mai 2016 Iași, coord Moisuc L. și Cișman
A.
- Premiul Special al Juriului –Petru Traian Crăcană și Olaru Cosmin – a IX a P2- Concursul
Național de referate şi comunicări ştiintifice pentru învăţământul profesional şi tehnic “Ştefan
Procopiu”, coord Rujanu L.
- Premiul I, Simihai Alexandru - CONCURSUL NATIONAL EDITIA A-II-A, 10 octombrie 2015,
,,SCOALA CLINCHETUL COPILARIEI, cood Hâncu Cristina
- Participarea elevilor coord de Agache L., Hâncu C. la CONCURSUL INTERJUDETEAN "ELEV
ECO-EUROPEAN" Colegiul Tehnic Dimitrie Dima PITESTI , 20.04.2016
-PREMIUL I, DABIJA NICOLETA,
-PREMIUL I, ZAMFIRESCU OVIDIU,
-PREMIUL II, PODOSU MARIA,
-PREMIUL II, GAVRILA ANDRADA/BOCANICIU MARIA,
-PREMIUL III, PINGESCU BOGDAN,
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- Participarea elevilor coord de Agache L., Hâncu C la CONCURSUL JUDETEAN EDUCATIE DE
CALITATE INTR-O EUROPA UNITA, EDITIA A-II-A, SECTIUNEA I, CREATIE STIINTIFICA
SI ARTISTICA, 25 MARTIE 2016,
-Mentiune, CRACIUN STANISLAV,
-Mentiune, DABIJA NICOLETA,
- Mentiuni speciale : Sivirean Ioan, Sadovnic Petru, Sorin Damaschin, Cristina Amarandei, Ovidiu
Lucan, Sebastian Stoica, Daniel Ichim- grup din clasa a X-a A - Concursul Proiect “Clubul
Utilzatorilor De Moodle”- Martie, Aprilie, Mai- 2016 – coord. Vrânceanu Aurelia
- Premiul III, Botez Alin, - Sectiunea Pagini Web, lucrarea “CREIERUL UMAN” - Concursul
Simpozon National Soft Bazar- editia a 8-a 17 iunie 2016 Buzau, – coord. Vrânceanu Aurelia
- Premiul III- Amarandei Cristina, clasa a X-a A, sectiunea Afis, Concursul National Dual PCSibiu, coord. Vrânceanu Aurelia
- Mentiune -Dabija Robert, Lucan Ovidiu, Clasa A X-A A, Sectiunea Afis, Concursul National
Dual PC- Sibiu, coord. Vrânceanu Aurelia
- Premiul I - DULCEANU SAMUEL, DROB SEBASTIAN si BICAN ROBERT ANDREI - la
Sesiunea EUROREGIONALA DE COMUNICARI ,, „PAŞI SPRE UN ÎNVĂŢĂMÂNT DE
CALITATE”, EDIȚIA A XI-A - 19 mai 2016 ,Timisoara, 19 mai 2016. – coord. Rujanu Liliana
- Premiul ? - elevii Sebastian Drob – clasa a IX a P2 Andrei Robert Bîcan – clasa a IX a P2 - ,,De la
primul motor cu ardere internă la motorul hibrid” – coord. Rujanu Liliana
- Mentiune pe echipe la Concursul judetean de creativitate mecanica “ Dumitru Mangeron” ed. XII
2016 – s-au implicat toți inginerii mecanici;
- Premiul III la Concursul National Soft Bazar, elev Coșuț Dragoș cls XI D; coord. Dodoiu Feryan
- Mentiune la Concursul National Soft Bazar, elev Botez Alin cls XII C; coord. Dodoiu Feryan
- Mentiune la Concursul National Soft Bazar, elev Mihăilă Lorena cls XI D; coord. Dodoiu Feryan
- Premiul I elev Coșuț Dragoș cls XI D la Concursul Regional TehnoFest 2016; coord. Dodoiu
Feryan
- Premiul II elev Mihăilă Lorena cls XI D la Concursul Regional TehnoFest 2016; coord. Dodoiu
Feryan
- Premiul II elev Botez Alin cls a XII a C la Concursul național de referate și comunicări științifice
”Stefan Procopiu” Iasi 2016; coord. Dodoiu Feryan
- Premiul special-elev Coșuț Dragoș cls XI D la Concursul național de referate și comunicări
științifice ”Stefan Procopiu” Iasi 2016; coord. Dodoiu Feryan
- Premiul special-elev Mihăilă Lorena cls XI D la Concursul național de referate și comunicări
științifice ”Stefan Procopiu” Iasi 2016; coord. Dodoiu Feryan
- Premiul Special pentru cea mai bună prezentare grafica -Revista Automatik 4u – coordonator
Balaban Ariadna
Concursul de creativitate „St Procopiu”- faza județeană
- Diploma Procopiu - Dodu Marius, Hrițcu Liviu și Iordache A.- secțiunea Tehnici de laborator a
Concursului de creativitate „St Procopiu”, Iași 2016 – coord. Cișman A., Moisuc L., Dănilă C.
- Diploma EINSTEIN și diploma ARHIMEDE– Podaru Maria, secțiunea referate științifice, clasa a
IX-a, coord Novac G, Roșca S.
- Diploma PROCOPIU – Răileanu Alexandru - secțiunea referate științifice, clasa a IX-a, coord
Novac G, Roșca S., Cișman A.
- Diploma COANDĂ - Mihăilă Vlad și Lupu Ștefan, cls a IX-a, proiecte antreprenoriale, coord.
Roșca S., Cișman A., Novac G
- Diploma Procopiu - Mihăilă Vlad și Lupu Ștefan, cls a IX-a proiecte antreprenoriale, coord. Roșca
S., Cișman A., Novac G
- Diploma Procopiu, elev Botez Alin cls a XII a C, secțiunea referate științifice, coord. Dodoiu
Feryan, Pintilie Cosmin, Burlibașa C.
- Diploma Copernic, elev Botez Alin cls a XII a C, secțiunea referate științifice, coord. Dodoiu
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Feryan, Pintilie Cosmin, Burlibașa C.
- Diploma Einstein, elev Botez Alin cls a XII a C, secțiunea referate științifice, coord. Dodoiu
Feryan
-Diploma Arhimede – Doboș Marian, Cojocarul Sergiu – secțiunea Tehnici de laborator – coord
Cișman A, Moisuc L. Roșca S.
-Diploma Einstein – Stoica Sebastian, Damaschin Ștefan, secțiunea Referate științifice –
Electrotehnică - coord Cișman A, Moisuc L. Roșca S.
- Diploma Newton – Gaină Maria –secțiunea Referate științifice – coord. Moisuc L., Cișman A.
- Diploma Procopiu – Ursache Ștefan, Botez Alin, secțiunea Proiecte antreprenoriale, cood.
Aporcăriței Irina, Cișman A., Moisuc L.
- Diploma Coandă – Damaschin Sorin, Sadovnic Petru – secțiunea Tehnici de laborator, coord
Cișman A, Moisuc L. Roșca S.
- Diploma Newton – Pintilie Dumitrița, secțiunea Referate științifice, coord. Cișman A, Moisuc L.
- Diploma Arhimede – Mihaila Lorena, Ciobanu George, State Silviu, secțiunea Tehnici de laborator,
coord Balaban A.
- Diploma Arhimede – Pingescu Bogdan, secțiunea Referate științifice, electronică – coord Balaban
A., Burlibașa C.
- Diploma Procopiu – Pingescu Bogdan, secțiunea Referate științifice mecatronică – coord Balaban
A., Burlibașa C.

Concursul de creativitate „St Procopiu”- faza națională
- Diploma Procopiu - Dodu Marius, Hrițcu Liviu și Iordache A.- secțiunea Tehnici de laborator a
Concursului de creativitate „St Procopiu”- fazele județeană și națională, Iași 2016 – coord. Cișman
A., Moisuc L., Dănilă C.
- Diploma EINSTEIN și diploma ARHIMEDE– Podaru Maria, secțiunea referate științifice, clasa a
IX-a, coord Novac G, Roșca S.
- Diploma PROCOPIU – Răileanu Alexandru - secțiunea referate științifice, clasa a IX-a, coord
Novac G, Roșca S., Cișman A.
- Diploma COANDĂ - Mihăilă Vlad și Lupu Ștefan, cls a IX-a, proiecte antreprenoriale, coord.
Roșca S., Cișman A., Novac G
- Diploma Procopiu - Mihăilă Vlad și Lupu Ștefan, cls a IX-a proiecte antreprenoriale, coord. Roșca
S., Cișman A., Novac G
- Diploma Procopiu – Ursache Ștefan, Botez Alin, secțiunea Proiecte antreprenoriale, cood.
Aporcăriței Irina, Cișman A., Moisuc L.
- Diploma Newton – Pingescu Bogdan, secțiunea Referate științifice – coord Balaban A., Burlibașa
C.
- Diploma Procopiu, Newton – Pingescu Bogdan, secțiunea Referate științifice mecatronică – coord
Balaban A., Burlibașa C.
Participare în comisii de simulare, jurizare, evaluare, promovare ofertă educațională:
- Majoritatea profesorilor – participare în comisia de Simulare a Examenului de Bacalaureat –
decembrie 2015, februarie 2016, în calitate de membru sau asistent
- Cișman Amelia, Burlibașa Carmen, Balaban Ariadna, Pintilie Cosmin, Roșca Silvia, Novac
Gabriela - membri în comisia de evaluare a Concursului de creativitate „Stefan Procopiu” fazele
judeteană și națională
- Aproape toți membrii catedrei au participat la activitatile de promovare a ofertei educationale: Salonul ofertelor educationale la Universitatea „A.I. Cuza”, diferite școli gimnaziale din Iași și județul
Iași
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- Roșca Silvia, Hîncu Cristina - participare la Olimpiada pentru discipline din aria curriculară
“Tehnologii” în calitate de membru în comisie, propunător de subiecte – Colegiul Gh. Mârzescu;
- Burlibașa Carmen, Cișman Amelia, Balaban Ariadna, Dănilă Cristina, Moisuc Lavinia participare la Olimpiada pentru discipline din aria curriculara “Tehnologii” in calitate de
vicepreședinte/membru în comisie, propunător de subiecte – Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Iași
- Novac Gabriela - secretar comisie olimpiada tehnică aria curriculară ,,Tehnologii,” etapa
județeană
- Novac Gabriela – asistent Olimpiada județeană de matematică
- Cișman Amelia, Balaban Ariadna, Pintilie Cosmin – asistenți la Olimpiada Națională de Educație
tehnologică – Colegiul Tehnic ”IC Ștefănescu” Iași
- Hîncu Cristina - participare la Concursul interjudetean de Creativitate Mecanica Dumitru
Mangeron ,mai 2015- prof insotitor elevi
- Hîncu Cristina, Agachi Luminița - Comisia pentru Examenul de certificare a calificarii profesionale
a absolventilor invatamantului postliceal anul II, specializarea Tehnician diagnostic auto, nivel 5,
sesiunea feb. 2016, la Col. Tehn. ,,Gheorghe Asachi” Iasi
- Cișman Amelia - Comisia pentru Examenul de certificare a calificarii profesionale a absolventilor
invatamantului liceal, nivel 4, sesiunea iunie 2016, la Col. Tehn. de Trasporturi și Construcții Iași
- Moisuc Nani Lavinia - Comisia pentru Examenul de certificare a calificarii profesionale a
absolventilor invatamantului liceal, nivel 4, sesiunile iunie , august 2016, la LTMA Iași
- Burlibașa C, Hâncu C. , Rujanu Lili, Agachi Luminița - participare in Comisia de organizare a
Examenului de bacalaureat, membru, sesiunea iunie- iulie, august 2016
- Vrânceanu Aurelia - Profesor Corector la OTI- Olimpiada De Tehnologia Informatiei - Etapa
Judeteana,
- Vrânceanu Aurelia - comisia de examen pentru certificarea competențelor profesionale de nivel 4 ,
sesiunea mai - iunie-2016, Colegiul Tehnic”I.C . Ștefanescu”Iasi, în calitate de profesor evaluator.
- Vrânceanu Aurelia - Profesor asistent la Olimpiada de limba si literatura romana, - Etapa
Judeteana, 27.02.2016
-Vrânceanu Aurelia - Profesor evaluator Concursul de matematica aplicata „Adolf Haimovici”
Etapa Judeteana – 19 Martie 2016.
- Rujanu Liliana - Membru în Comisia județeană de evaluare a concursului național ,,Made for
EUROPE”- etapa județeană 2016.

Participare la activități de dezvoltare profesională:
- Burlibașa Carmen, Cișman Amelia – participare la Consfătuirea județeană a cadrelor didactice din
aria curriculară Tehnologii – septembrie 2015
- Moisuc Nani Lavinia - participarea la cursul de formare EDMUNDO- Oportunități de studiu în
străinătate pentru elevi, organizat de Grupul EDUCATIVA în cadrul proiectului EDMUNDO - a
World of Education
- Burlibașa Carmen, Moisuc Nani Lavinia, Agachi Luminița, Hîncu Cristina, Dodoiu Feryan –
participarea la cursul de formare ,,DEMERSURI SPECIFICE PENTRU SCRIEREA SI
IMPLEMENTAREA SI SCRIEREA PROIECTELOR EDUCATIVE DIN C.A.E.N./ C.A.E.R./C.A.E.J.,
în perioada 02.10- 17.10.2015, organizat de CCD Iasi, 30 ore
- Cișman Amelia, Burlibașa Carmen, Pintilie Cosmin, Roșca Silvia, Hîncu Cristina, Moisuc Lavinia,
Dănilă Cristina, Vrânceanu Aurelia – programul de formare continuă ,,DIMENSIUNEA
EUROPEANA A EDUCATIEI IN SISTEMUL ROMANESC DE INVATAMANT” Iasi, 03-12.12.2015
prin CCD.
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- Burlibașa Carmen, Hîncu Cristina, Pintilie Cosmin, Costaș Cătălin, Dănilă Cristina, au participat la
programul de formare continuă ,,ABORDARI INOVATIVE IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR
EDUCATIONALE EUROPENE” Iasi, 21 noiembrie- 8 ianuarie 2016 la CCD.
- Rujanu Liliana- participarea la : cursul de formare pentru scrierea proiectelor de parteneriat strategic
în programul Erasmus+ -educația adulților, educație școlară, formare profesională (VET) - 20
Octombrie 2015 - 22 Octombrie 2015 – Organizator ANPCDEFP București; ”Expert accesare
proiecte din fonduri structurale,,- noiembrie 2015; ,,Eficiență în practica evaluării” - 11 credite
profesionale transferabile, CCD Iași.
- Cișman Amelia și Rujanu Liliana - participarea la cursul de formare pentru scrierea proiectelor de
mobilitate în programul Erasmus+ -educația adulților, educație școlară, formare profesională (VET)
– 2-4 decembrie 2015 – Organizator ANPCDEFP București;
- Novac Gabriela – participare la cursul „Mastering Public Speaking” organizat de Amalia Sterescu
și Public Speaking School
- Agachi Luminița, Vrânceanu Aurelia, Dodoiu Feryan, Burlibașa Carmen, Cisman Amelia, Pintilie
Cosmin - au participat la sesiunea de formare din cadrul Proiectului European NET-not-NEET,
finanțat de Comisia Europeana din cadrul Programului Invatare pe tot Parcursul Vietii (nr. ref. proiect
543229- LLP-1- 2013- 1-IT- KA1-KA1NW)- 14.12.2015
- Agachi Luminița, Hîncu Cristina au absolvit Cursul Vocational in domeniul Protectiei
Consumatorilor, organizat de ANPC si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania,
obtinand Certificatul de expert in domeniu
- Burlibașa Carmen, Cișman Amelia, Agachi Luminița, Pintilie Cosmin, Costaș Cătălin, Rujanu
Liliana - au participat la manifestarile Zilelor Casei Corpului Didactic ,,Spiru Haret” Iasi, sub egida
,,Educatie si formare - provocari si reconfigurari in secolul XXI”- 8 octombrie 2015 – lansarea de
carte a d-nei director Mihaela Cadiș
- Agachi Luminița, Hîncu Cristina, Novac Gabriela, Dodoiu Feryan – participare cu lucrări științifice
la Concursul International de Educatie Ecologica IASI GREEN BAG ,,CREEAZA ȘI
RESPONSABILIZEAZA PENTRU ECO-UL NATURII” Iasi, 8-10 0ctombrie 2015
- Hâncu Cristina – participare la Simpozionul national ¨SCOALA ORIZONTUL CUNOASTERII¨,
EDITIA A-II-A, BACAU,10 OCTOMBRIE 2015
- Burlibașa Carmen, Dodoiu Feryan - participarea la lucrările Seminarului ”Managementul stresului
în cultura de securitate și sănătate în muncă a sistemului educațional”-21.10.2015-organizat de
Punctul Focal România al Agenției Europene de SSM în parteneriat cu ITM Iași;
- Gorea Marilena – student Master ”Ingineria securității și sănătății în muncă” 2014-2016
- Vrânceanu Aurelia – participare la Cercul metodic al profesorilor de informatică /TIC - 27
noiembrie 2015
- Cișman Amelia și Roșca Silvia editarea Auxiliarului curricular „Protecții prin relee în instalațiile
electroenergetice” – septembrie 2015
- Cișman Amelia, Dănilă Cristina – participare cu lucrări la Simpozionul Național ”Edmond Nicolau”,
Constanța 2016
- Roșca Silvia – participare la Simpozionul judetean cu participare nationala “Utilizari ale energiei
regenarabile”, CAEJ, organizat Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”;
- Cișman Amelia, Roșca Silvia - participare cu lucrări la Concursul national de referate si comunicari
stiintifice pentru invatamantul profesional si tehnic “Stefan Procopiu”, 14 mai 2016 Iași;
- Novac Gabriela, Dodoiu Feryan - aprilie, participare la Concursul național de referate si comunicări
științifice, cu participare internațională, „Ștefan Procopiu”, de la Colegiul Tehnic „Gh. Cartianu”
Piatra-Neamț, secțiunea: cadre didactice;
- Novac Gabriela- participare la „Simpozionul aniversar – Educație și cultură pentru o lume mai
verde”organizat de Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași, cu lucrarea
„Relația dintre disciplinele de cultură generală și cele de specialitate”; participare la Simpozionul
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Interregional „Brâncuși – spirit și creație”, ediția a IX-a, cu lucrarea „Gândirea tehnică, aptitudini,
deprinderi”, la secțiunea cadre didactice;
- Dodoiu Feryan, Vrânceanu Aurelia - colectivul de redactie al revistei LEONIDA-ALTFEL in
parteneriat cu Colegiul Tehnic D. Leonida din Petrosani;
- Hâncu Cristina, Agachi Luminița - Participarea la Masa rotunda la nivel national cu tema ,,Sanatate
si Securitate la locul de munca” organizat de Colegiul National ,,Stefan Odobleja” Craiova, 19 feb
2016 și publicare articol în volumul cu ISSN 2501-3297, ISSN-I.2501-3297
- Vrânceanu Aurelia - lucrarea “Revigorarea Naturii” din Cadrul Concursului National “Directii de
crestere a calitatii vietii”- Editia a III-a, aprilie 2016
- Rujanu Liliana – participare la SESIUNEA EUROREGIONALĂ DE COMUNICĂRI „PAŞI SPRE
UN ÎNVĂŢĂMÂNT DE CALITATE”, EDIȚIA A XI-A - 19 mai 2016 lucrarea,, Strategii de învăţare
independentă – Metoda RICAR”; Concursul National Stiintific pentru IPT ,,Stefan Procopiu’’2016
Iasi; la Simpozionul National,, Creativitate si Modernitate in Scoala Romaneasca’’ – Colegiul Tehnic
de Transporturi si Constructii Iasi; CONCURSUL INTERREGIONAL „Brâncuşi – spirit şi creaţie”
-3 iunie2016; la ”SIMPOZIONUL ANIVERSAR - EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ PENTRU O LUME
VERDE”- Colegiul de Agricultura si Industrie -25- 27 MAI 2016
- Rujanu Liliana - Co-autor al ghidului final din cadrul proiectului Comenius Regio Let’s Share Our
Problems’’- iulie 2016; autor al cartii : ,,Managementul de proiect pe intelesul tuturor »
- Rujanu Liliana - Participare la cursul de scriere proiecte de Includere E+ ERASMUS + SINAIA 13 aprilie 2016;,, Eficienta in practica evaluarii- CCD Iasi- 11 credite – noiembrie – decembrie 2015;,
Educatia in aer liber,, - CCD Iasi – 11 credite – aprilie – mai 2016; Participare la evenimentul
European – CONNECTOR 2016 – 5-11 iulie 2015, organizat de ANPCDEFP Bucuresti- Eveniment
care promovează învăţarea nonformală şi metodele de învăţare participativă.
- Agachi Luminița - Participarea la Cursul de formare profesionala pentru ocupatia/specializarea de
,,Evaluator de competente profesionale” org. de Asociatia ,,FORMARE STUDIA”- 40 ore
- Fediuc Corina – participare la Simpozionul naţional “Imaginaţie şi creativitate în demersul
instructiv- educativ” din mai 2016- ediţia a IV a, din cadrul proiectului naţional “Tradiţii şi
creativitate”, inclus în CAEN 2016, dom. tehnic, poz. 13 la “Colegiul Tehnic Ion Holban” Iaşi
- Balaban Ariadna – publicații de articole în revista Mozaic Tehnic – Colegiul De Transporturi Si
Constructii și revista Structuri – Colegiul Tehnic Gh. Asachi

Participare la proiecte si programe:
- Dodoiu Feryan și Vrânceanu Aurelia - Coordonatori ai Proiectului interjudețean OFERTE DE
VIITOR inclus în CAER 2016
- Burlibașa Carmen și Moisuc Nani Lavinia - participarea activă la sesiunile de formare și la
activitățile proiectului European ERASMUS+: Școli sustenabile energetic
- Agachi Luminița și Hîncu Cristina - Coordonatori, ai proiectului judetean ,,MESTESUGURI DE
IERI, IDEI PENTRU MAINE” inclus în CAEJ 2016
- Agachi Luminița - coordonator al activitatilor din cadrul ,,PROGRAMULUI MONDIAL ,,ECOSCOALA” la nivelul Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Iași
- Burlibașa Carmen, Agachi Luminița, Pintilie Cosmin, Costaș Cătălin, Ilie Cornelia - au participat la
activitățile Proiectului ,,Pași în Educatia tuturor” POSDRU/181/2.2/S/153549
- Majoritatea membrilor catedrei - participare ca și voluntar la acțiunile desfășurate în cadrul
campaniei ,,Săptămâna fructelor si legumelor donate” 16-20.11.2015
- Rujanu Liliana - Organizarea și coordonarea in parteneriat cu CCD Iasi si ISJ Iasi, a workshop-ului
,,Formarea profesională a tinerilor din perspectiva învatamantului dual german și a învățământului
românesc – Filiala CCD Pașcani , 9 octombrie 2015.
- Cișman Amelia - Depunerea unui proiect ERASMUS + formare profesională (VET) – ”Parteneriat
European pentru dobândirea de competențe cheie și abilități practice în domeniul electric” adresat
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elevilor de clasa a X-a, parteneri BARCELTECNICA Barcelos (Portugalia) și SYCO S.L.Granada
(Spania)
- Dănilă Cristina participare la proiectul educational judetean ,,ECO ART” în colaborare cu Colegiul
Tehnic “Ion Holban” Iaşi;
- Hâncu Cristina, Agachi Luminița - participarea la Proiectul ,,BUNA DIMINEATA,
PRIMAVARA”- editia a XVI-a, 4 mart.2016 org de LTMA Iasi- Coordonator realizare panou
expozitional ,,GRADINA DIN DESERT- MIRACLE GARDEN DUBAI”
- Vrânceanu Aurelia -Diploma de excelenta pentru coordonarea activitatilor derulate in cadrul
proiectului “Clubul Utilizatorilor De Moodle”proiect regional 2015-2016
Activități de îndrumare a practicii pedagogice a studenților:
Cișman Amelia, Balaban Ariadna, Moisuc Nani Lavinia, Dănilă Cristina - Activități de mentorat a
studenților de la Facultatea de Automatizări și Calculatoare și de la Facultatea de Inginerie Electrică,
Energetică și de Informatică Aplicată
Parteneriate educaționale:
-Vrânceanu Aurelia a încheiat parteneriat de colaborare cu Colegiul Tehnic “ Petru Poni” – Onesti,
Clubul Utilizatorilor Moodle- Editia a III-a- profesor responsabil la Colegiul Tehnic D. LeonidaIasi-1.10.2015-15.06.2016
-Ilie Cornelia - încheiere de parteneriate cu Colegiul Tehnic G. Cartianu Piatra Neamț și Palatul
Copiilor Iași
- Cișman Amelia – parteneriate cu Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Cluj în vederea participării
la Concursul județean cu participare naţională „Utilizări ale energiei regenerabile”, cu Liceul
Tehnologic ”Spiru Haret” Târgoviște pentru participarea la simpozionul județean”Viitorul planetei
începe cu noi”, cu Colegiul Tehnic ”Ștefan Odobleja” Craiova
- Burlibașa Carmen – parteneriat educațional cu Colegiul Energetic Constanța
- Hâncu Cristina - acord de parteneriat, CONCURS JUDETEAN EDUCATIE DE CALITATE
INTR-O EUROPA UNITA, Editia a-II-a, incheiat intre Liceul Basarab, Craiova, judetul Dolj
Alte activități educative:
-Pârțac Dan, Roșca Silvia - au facilitat susţinerea de campanii de informare de către specialiştii ADV
România pe temele: Prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV, Prevenirea traficului de fiinţe umane,
Prevenirea violenţei şcolare şi Educaţiei pentru sănătatea reproducerii, în rândul elevilor din şcoală
(adeverinţa nr. 3996/27.11.2015);
-Costaș Cătălin - în colaborare cu CEPECA Iasi a implementat activitati de informare –
educare - constientizare, in cadrul campaniei nationale ,19 noiembrie – Ziua Nationala fara
Tutun”;
- Burlibașa Carmen, Pintilie Cosmin, Moisuc Lavinia - Activități de prevenire a delicvenței
juvenile, a violenței și a altor fapte antisociale în randul elevilor – activități împreună cu Circa
5 de Poliție
- Cișman Amelia a coordonat elevii din clasa a XII-a A participanți la Bursa Generală a locurilor de
muncă Iași, 14.04.2016
- Novac Gabriela, Ilie Cornelia, Fediuc Corina - vizita Palatul Culturii „Muzeul Tehnic”, cu clasele
a IX-a.
- Novac Gabriela - participare Focus Group la firma GFK, în proiectul GFK Vocational School- 29
iulie
- Dodoiu Feryan - coordonare activitatile extracurriculare din cadrul Programului Internaţional
Junior Achievement România (JA)-EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE cu clasa a IX a P2;
- Hâncu Cristina, Agachi Luminița - participare la cea de a IV-a editie a ,,Zilei Impaduririi”, 18 mart.
2016
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- Vrânceanu Aurelia - Participare la organizarea expozitiei de Afis”Iasul, Orasul Meu Cetate”desfasurat sub egida manifestarii”Noaptea Europeana A Muzeelor” patronata de Ministerul Culturii
Si Comunicarii Din Franta Si Romania- 21 mai 2016
- Costaș Cătălin - 24.06.2016 a organizat, in colaborare cu Apavital,o vizita cu elevii la statia de
tratare a apei Chirita.
- Costaș Cătălin a organizat o vizita cu elevii in Gradina Botanica, a organizat o vizionare de film la
Cinema City.

Intocmit, Responsabil arie curriculara Tehnologii,
Prof. Cişman Amelia

Serviciul secretariat
Serviciul secretariat a desfăşurat în anul şcolar 2015-2016, diverse activităţi,
achitându-se de toate sarcinile care au revenit conform fişei postului și nu numai, dar
şi de sarcinile trasate de conducerea unităţii. La întocmirea tuturor documentelor
şcolare şi a diverselor activităţi s-a utilizat calculatorul. Conform fişei postului:
• Am corelat şi implementat activităţilor compartimentului conform planului
managerial al instituţiei
• Am adecvat activitatea compartimentului la planul de dezvoltare instituţională
şi specificului local.
• Am întocmit planificarea calendaristică (anuală şi semestrială) a activităţilor din
compartimentului secretariat, graficul de serviciu şi orarul secretariatului.

•

Am procurat, păstrat şi citit documentele privind legislaţia şcolară (legi,
hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni, adrese)

• Am actualizat baza de date a şcolii în ceea ce priveşte documentele şcolare
• Gestionez arhiva unităţii şi răspund de documentele privind situaţia şcolară a
elevilor cât şi arhivarea acestora în condiţii optime.
• Am completat la zi programul REVISAL, dosarele personale ale angajaţilor
respectând legislaţia în vigoare.
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• Am întocmit statele de plată lunare ale salariaţilor pe baza contractelor de
muncă.
• Am prezentat

pentru verificare si viza de control financiar preventiv

contabilităţii, statele de plată cu cel puţin 3 zile înainte de data planificării pentru
ridicarea salariilor de la Trezoreria Iasi.
• Am întocmit la timp statisticile solicitate de INS IASI , ISJ IASI sau alte instituţii
şi la solicitarea acestor conform termenelor, cât şi alte statistici privind
personalul unităţii.
• Am completat şi verificat documente de studii ale elevilor (registre matricole,
foi matricole certifícate de echivalare a studiilor, adeverinţe de absolvire) etc.
• Am întocmit la termen toate statisticile referitoare la evidenţa elevilor atât în
scris cât şi în BDNE, SIIIR.
• Am întocmit în baza legislaţiei în vigoare o serie de proceduri la activităţile
specifice compartimentului de secretariat.
• Am colaborat cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare.
• Am asigurat circuitul documentelor în condiţii optime.
• Am păstrat permanent legătura cu ISJ Iasi, CCD, unităţile de învăţământ din
cadrul judeţului.
• Am asigurat relaţiile cu publicul în timpul programului de serviciu.
• Am informat conducerea unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară
(decrete, legi, hotarâri, ordine, regulamente, instrucţiuni).
• Am contrasemnat corespondenţa şcolară.
• Am ţinut o evidenţă clară a documentelor pe care le-am gestionat şi arhivat.
• Am intermediat comunicarea între şcoală şi beneficiarii ei.
• Am preluat şi furnizat date între elevi- cadre didactice – direcţiune – ISJ – alte
şcoli.
• Am participat pe parcursul anului şcolar la cursuri de formare continuă
• Am elaborat şi aplicat cele mai raţionale şi eficiente măsuri în vederea realizării
planului managerial al compartimentului secretariat.
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• Am contribuit la promovarea imaginii şcolii.
• M-am implicat în identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul
comunităţii.
• Am oferit disponibilitate la sarcini cât şi operativitate în îndeplinirea lor.
• Cunosc normele, procedurile de sănătate şi securitate în muncă, de PSI şi ISU
pentru activităţilr desfăşurate în şcoală.
• Am respectat ordinea şi disciplina la locul de muncă, nórmele de protecţia
muncii, de PSI şi ISU pentru tóate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul
unităţii de învăţământ.
• Asigur o continuitate a activităţii compartimentului secretariat pe toata perioada
zilei, cu tot ce implică aceasta: eliberare documente, furnizare informaţii,
efectuarea diferitelor situaţii cerute atât de conducerea unităţii cât şi de ISJ.
• am raspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezenta în
unitate.
• Au fost asigurate toate datele necesare pentru buna desfăşurare a simulării
examenului de bacalaureat.
În toată această perioadă relaţiile faţă de conducerea unităţii au fost de subordonare
şi respect reciproc, fapt care poate fi confirmat de doamna director iar faţă de
personalul din unitate atat didactic, didactic auxiliar cât şi nedidactic au fost atât de
colaborare cât şi de respect reciproc.
Secretar șef,
Cristina Ghimici
Compartimentul contabilitate
In anul școlar 2015-2016, unitatea noastra a fost finantata cu fonduri de la
bugetul local cat si de la bugetul republican , obtinand si venituri proprii din inchirieri
de spatii.
In vederea desfasurarii activitatii in bune conditii s-au realizat urmatoarele:
- întocmirea bugetelor initiale, cat si a rectificarilor de peste cuprinsul anului;
-intocmirea formelor privind plata drepturilor banesti ale salariatilor, a burselor,
hotararilor judecatoresti, transport elevi, achitarea facturilor emise de catre furnizorii
de utilitati si bunuri;
-intocmirea si tinerea la zi a evidentei activitatii financiar- contabile;
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-intocmirea la termene a situatiilor lunare, financiare solicitate de catre forurile
superioare;
-efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului unitatii;
-efectuarea demersurilor necesare privitoare la incasarea debitelor;
-intocmirea tuturor ordonantarilor la plata;
-intocmirea lunara a balantelor de verificare sintetice, a balantelor analitice,
notele contabile, registrul jurnal;
-intocmirea lunara a executiei bugetare;
-intocmirea formelor si alocarea de resurse pentru aprovizionare cu materiale
pentru buna desfasurare a activitatii;
-solicitare de credite pentru achitarea facturilor restanta, a reparatiilor, salariilor,
burselor elevilor;
-rezolvarea si a altor probleme ivite.
-implementarea informatica a evidentei contabile.
Contabil șef,
Ec. Aurica Sîrbu
Sectorul administrativ
Subsemnata Vasile Elena, administrator in cadrul Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida
Iasi aduc la cunostinta conducerii si consiliului de administratie raportul de activitate peprimul
semestru al anului scolar 2015-2016.
Impreuna cu cei 18 de angajati din care 6 muncitori, 2 portari si 10 ingrijitori, personal
imi desfasor activitatea din sectorul administrativ, zilnic. Unitatea noastra are o suprafata foarte
mare de aprox. 19500 mp din care aprox. 11.560 mp cladiri (corp A, corp B, corp Laboratoare,
Sala de sport, spalatorie si centrala, camin internat, acum in reparatie capitala, (mereu
supravegheat sa nu fie probleme cu agentul termic ce trece spre C1) și aprox. 9000 mp spatii
verzi). Am monitorizat planul managerial al sectorului administrativ pe anul 2015-2016 si am
parcurs si indeplinit cu devotament toate problemele si nu numai, conform planificarii.
Intreg personal din subordine si sub supravegherea mea au efectuat si se efectueaza diverse
lucrari ce au drept scop crearea unei stari de bine si confort elevilor, cadrelor didactice,
personalului auxiliar, parintilor care iau contact cu personalul unitatii si tuturor celor ce pasesc
pragul institutiei noastre. Avem obtinuta autorizatia sanitara ceea ce denota faptul ca unitatea
noastra de invatamint s-a prezentat la controalele efectuate de organele competente foarte bine.
Mentionez ca toate incaperile din toate corpurile de cladire(corp A, corp B, corp C, ateliere,
sala de sport, laboratoare, teren aferent) au fost igienizate, dotate corespunzator pentru
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inceperea anului scolar (reparatii scaune, banci scolare, varuit, spalat spatii reparate, achizitii
de materiale sanitare etc. ).
Avand suprafete foarte mari de spatii verzi, alei, parc, teren fotbal, fineata, in fiecare zi
la prima ora tot personalul este antrenat la curatenia spatiilor unde este nevoie si apoi fiecare
merge in punctele unde sunt si alte lucrari de efectuat. Intreg personalul a luat parte la simulari
in caz de incendiu si cutremur unde s-au ocupat indeaproape de organizarea spatiilor ca
actiunile sa se desfasoare in conditii optime si fara incidente. Cei care indeplinesc functia de
ingrijitor primesc zilnic pe linga sarcinile de serviciu si alte instructiuni ca in cazul in care apar
situatii neprevazute sa nu se intimpine probleme in rezolvarea acestora.
In unitatea noastra scolara

avem cursuri de zi, cursuri serale, activitati cultural-

educative, olimpiade, grade profesionale, diverse intilniri cu institutii colaboratoare (P.S.I.,
Jandarmeria, Politia Comunitara, reprezentanti ai diferitelor institutii bancare, facultati si
universitati iesene, specialisti in domeniul sanitar etc) ori acest aspect implica mobilizare,
ordine, curatenie, disciplina, program etc. din partea mea si a intregului personal pe care il
coordonez. Lunar avem controale din partea institutiilor de profil pentru verificarea conditiilor
de igiena si curatenie existente in cadrul unitatii noastre de invatamint .Sunt in colaborare
foarte buna cu toate institutiile cu care intram in contact cum ar fi: Inspectoratul Scolar
Judetean, Politie, Jandarmerie, Firme de paza, Directia de Sanatate Publica, Primarie...etc.
Ma ocup personal de stringerea de oferte, de achizitii de orice fel, de altfel tot eu ma
ocup de procurarea si aducerea in unitate a materialelor facturate, chiar si cu autoturismul
propriu. Impreuna cu electricianul unitatii efectuez citirea contoarelor de la chiriasii pe care ii
avem in cantina institutiei, teren sport,corp B si transmit serviciului contabilitate pentru a se
incasa sumele de bani privind consumul de energie electrica, apa ,chirie. S-a efectuat
verificarea instalatiilor de caldura in vederea preintimpinarii si intimpinarii de probleme
aceasta avind o stare avansata de degradare (tevi ruginite, robineti pietrificati si ruginiti,
calorifere pietrificate, in general instalatie neschimbata de la infiintare).
Tot personalul din subordine este antrenat zilnic pentru a mentine curat si igienizat
spatiul verde din interiorul curtii institutiei care are o suprafata de aprox. 9.000 mp (stringere
frunze, peturi, ambalaje etc). In corpul A ,corpul B,corpul C s-au procurat si montat bazine
wc (baieti, fete), montat baterii wc si alte materiale necesare unei bune functionalitati a
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grupurilor sanitare. In cadrul unitatii noastre au avut loc ZILELE SCOLII

IMPLICIT

ANIVERSAREA A 50 DE ANI DE LA INFIINTAREA UNITATII SCOLARE. Pentru
aceasta importanta zi am avut de realizat un sir lung de probleme inpreuna cu tot personalul
din subordine cum ar fi:Muncitorii au lucrat la fatada corpului A parter unde au reparat peretii
si dat cu var,gratiile de la toate geamurile (10) ,intrarea in scoala ,si tot ce a tinut ca aceasta
lucrare sa fie terminata intr-un timp optim de 5 zliesi cu temperaturi destul de reci. S-a amenajat
intreg corp de cladire cu cele mai frumoase flori si cu un aspect de mare sarbatoare. A fost
implicat tot personalul din subordine sub stricta supraveghere a mea.M-am implicat personal
in tot ce a tinut de sectorul administrativ cit si de partea de protocol.Cu acest prilej a de mai
sus mentionat au avut loc in cadrul unitatii anumite activitati cultural educative, sportive,
momente artistice cu elevii,intilniri cu pensionari ,fosti elevi si alte categorii de personal de ex.
Invitati din partea ISJ,. Primariei locale,anumitor institutii de profil,personalitati de la anumite
facultati etc. In colaborare cu primaria am reusit sa aducem un anumit nr.de jardeniere florale
scopul fiind infrumusetarea spatiilor si intrarilor principale in cladiri ,sa aiba un aspect de
adevarata sarbatoare.Ne-am mobilizat si am reusit sa primim laude si multumiri pentru buna
organizare a sectorului administrativ,si nu numai.
.
Instalatia sanitara si de caldura are un grad de 100/% uzura. De aceea avem probleme in
permanenta si mai grav este ca nu avem fonduri pentru a rezolva aceste deficiente,si suntem
nevoiti sa facem improvizatii pentru a nu perturba procesul de invatamint.
S-au facut probe de verificare a instalatiilor de caldura pentru a constata daca exista vreo
deteriorare menita sa perturbe distribuirea agentului termic si s-au constatat

citeva

defectiuni care ulterior au fost remediate de catre muncitorii dar provizoriu pentru ca
lucrarea este complexa In corpul A am avut sparte in perete tevi ce au dus la suspendarea
unor calorifere si inlocuirea tevilor foarte uzat, a gresiei si faiantei din locurile unde a avut
loc lucrarea.Sa mai inlociut gresie si pe portiunile de la intrarile in cladiri care din cauza
gerului de afara sa deteriorat (CA,CB,CC).
Odata cu venirea anotimpului rece , inca de la primele ore ale diminetii, atunci cind a
fost nevoie, muncitorii au fost antrenati in a deszapezi aleile, trotuarele, in jurul cladirilor, fata
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spre bulevard unde avem o suprafata de aprox. 200 ml , intrarile in unitate, spargerea placii de
gheata formata etc.
Pe perioada vacantei de iarna si a Sarbatorilor de iarna, cu zilele libere aferente, din
cauza temperaturilor scazute am fost nevoiti ca zilnic prin rotatie muncitorii sa treaca pentru a
supraveghea instalatiile de caldura pompele de la centrala termica dat fiind si temperaturile
scazute de afaraa, eventualele calamitati, verificarea in permanenta a instalatiilor de caldura
pentru a nu intimpina probleme si a mentine in conditii optime instalatia de caldura si apa,
proces verificat in permanenta de catre subsemnata . In fiecare vacanta se face verificare
generala a tuturor corpurilor de cladire (sali de clasa, grupuri sanitare, laboratoare, cabinete
directori, cancelarie etc.) se fac reparatii si se inlocuiesc parte din obiectele ce necesita acest
lucru.
Pe timpul vacantei personalul de la ingrijire au efectuat activitati de igienizare, curatare
si de pregatire a salilor de clasa in preintimpinarea elevilor in noul an,pregatirea salilor pentru
simularea bacalaureatului si a celor de clasa a XI.
.
Suntem antrenati zilnic pe toate sectoarele de activitate din interiorul unitatii de
invatamint, in diferite activitati de ecologizare a spatiilor, stringerea de peturi, mentinerea
curata a spatiilor verzi din jurul cladirilor etc. In unitate sunt desfasurate diverse activitati cum
ar fi: olimpiade, concursuri pe diferite teme, antreprenoriat, socio-umane, eco scoala, activitati
religioase, activitati de biblioteca unde suntem aproape pentru a fi totul in ordine si pus la punct
pe sectorul administrativ si nu numai (sali spalate si igienizate, reparatii curente, inlocuire de
scaune sau alt tip de mobilier si alte activitati ca totul sa decurga fara nici o problema).Am fost
alaturi de echipa ce a facut obiectul unui proiect PASI IN EDUCATIA TUTUROR eu personal
,m-am ocupat de : evidenta inregistrarii si receptionarii bunurilor aduse in unitate si deo strinsa
colaborare cu firma de chatering ce a avut ca si scop in cadrul proiectului oferirea a unei mese
calde la 100 copii. De asemeni a fost implicat si personalul nedidactic la amenajarea salilor ce
au fost dotate cu prilejul acestui proiect.

Ma ocup de asemenea de stringerea fondurilor in cadrul Asociatiei de Parinti
Energoparent, sponsorizari si alte venituri tip donatii.
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Ma ocup de spatiile destinate inchirierii si de formalitatile pentru efectuarea acestui
lucru (masuratori, schite) si de asemenea tin legatura cu toti chiriasii pentru a incasa sumele
datorate unitatii in limita cererii conducerii . Tin legatura prin adrese cu instiututiile abilitate:
Primarie, Jandarmerie, Politie Locala si Judeteana, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta,
Biserica, daca este cazul pentru a preveni si rezolva accidentele ce ar putea avea loc.
Ca coordonator de compartiment am raspuns afirmativ la toate solicitarile conducerii,
diriginti de clasa, cadre didactice, personal auxiliar si chiar si al parintilor daca a fost cazul,
impreuna cu intreg personalul din subordine in toate situatiile si cele de ordin negativ si cele
cu impact pozitiv. Echipa coordonata de mine, intotdeauna, sub stricta supraveghere a mea si
in acelasi timp alaturi de mine a participat la achizitia si aprovizionarea cu materiale necesare
precum si aducerea lor in cadrul unitatii pentru rezolvarea problemelor in timp optim si util.
Au fost foarte multe lucrari curente, neprevazute (geamuri, scaune si alt mobilier rupt si
inlocuit sau reparat, schimbat tevi, robineti, baterii etc,) care la prima vedere nu inseamna mare
lucru insa fara rezolvarea acestora ar fi probleme in procesul de invatamint.A u

fost

momente cind am fost nevoiti sa venim si din timpul liber pentru anumite defectiuni,avarii si
alte probleme ce s-au ivit. Drept pentru care aduc la cunostinta prezentul raport de activitate
pe semestrul unu al anului scolar 2015-2016

Administrator de Patrimoniu,
Vasile Elena
Compartimentul IT
Activităţi realizate pe parcursul anului școlar 2015 – 2016:
1. Expert IT și tutore TIC în proiectul POSDRU/181/2.2/S/153549 PAŞI în
EDUCAŢIA TUTUROR! in care școala a fost partener
2. Promovarea școlii – tehnoredactare, design, prezentare powerpoint
3. Analiza cu privire la organizarea, desfășurarea și evaluarea anuală 2015 - 2016
– membră în echipa de proiect și tehnoredactare, design
4. Planul managerial pentru anul școlar 2016-2017 – membră în echipa de proiect
și tehnoredactare, design
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5. Analiza cu privire la organizarea, desfășurarea și evaluarea anului școlar 20152016 – membră în echipa de proiect și tehnoredactare, design
6. Simulare Bacalaureat 2016
7. Programe naţionale - "Bani de liceu", Euro200 - participarea în comisiile de
organizare şi desfăşurare
8. Actualizarea site-ului Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”
9. Îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor cuprinse în fişa postului.
10. Sprijinirea şi acordarea de asistenţă serviciilor secretariat, contabilitate,
administrativ în ceea ce priveşte domeniul informatic.
11. Implicarea în activitățile ce au necesitat suport IT.
Programator,
Olăeru Otilia Maria
Tehnician laboratoare
Subsemnatul Corduneanu Dumitru salariat al Colegiului Tehnic “Dimitrie
Leonida” Iaşi, sunt angajat în funcţia de tehnician LABORATOARE , având ca
sarcină principală de serviciu gestionarea, întreţinerea şi recondiţionarea
materialului didactic.
Am urmărit în permanenţă să asigur o bună desfăşurare a procesului
instructiv-educativ din unitate.
Am asigurat menţinerea în stare de funcţionare a laboratoarelor A.M.C.,
P.R.A.M., Maşini electrice, Instalaţii electroenergetice, Instalaţii
termoenergetice, Simulator de manevre,
precum şi a atelierelor de
electrotehnică III si IV.
Am instruit şi asistat cadrele tehnice la unele lucrări de laborator.
Am reparat şi recondiţionat în permanenţă materialul didactic din dotare.
Asigur buna funcţionare din punct de vedere tehnic a laboratoarelor de
informatică.
Am recondiţionat mobilierul din laboratoarele menţionate an de an pentru
a asigura buna desfăşurare a procesului de învăţământ.
Am gestionat corespunzător bunurile din dotare efectuând inventarierea
în timp util, consemnând aceasta în evidenţele contabile.
Respectând programul de lucru, utilizându-l eficient, consider că m-am
achitat de sarcinile ce îmi revin pe linie profesională.
Experienţa acumulată în timp în asigurarea unui climat propice
desfăşurării activităţilor din şcoală m-a ajutat să duc la îndeplinire şi alte
responsabilităţi primite în afara sarcinilor de serviciu.
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Astfel deţin şi în prezent funcţia de Responsabil Protecţia Muncii
/Decizia/40/1999. Decizia/14/2002.
Secretar în Comitetul de Securitate si Sănătate în Muncă. Decizia 35/2002.,
absolvind în acest sens cursurile de perfecţionare cu program tematic Securitate
şi sănătate în muncă organizat în perioada 14.04 - 23.04.2005 prin C.P.P.P.Botoşani./Diploma 071/20.05.2005.
În acestă funcţie am instruit personalul didactic şi nedidactic în domeniul
protecţiei muncii, antrenând în acelaşi timp diriginţii, profesorii de specialitate
şi maiştri instructori în procesul de instruire a elevilor asigurându-le materialul
de propagandă necesar. Am revizuit Instrucţiunile Proprii de Protecţia Muncii
valabile în cadrul unităţii noastre.
Sunt membru în comisia pentru verificarea şi avizarea bunurilor ce
urmează a fi scoase din funcţiune, Decizia 6/2000; Decizia 8/2001.
Sunt membru în comisia de recepţie a lucrărilor curente, Decizia 8/2000.
Sunt membru al comisiei permanente de recepţie a bunurilor achiziţionate.
Am participat la punerea in functiune a laboratoarelor info etaj II,
realizand circuitul de alimentare pentru laptopuri.
Am asigurat asistenţa tehnică la simularea examenelor naţionale.
Sunt membru în colectivul de redacţie al revistei ELECTRAS
În prezent lucrez la întocmirea listei pentru casări mijloace fixe şi obiecte
de inventar pentru anul 2016
Cele menţionate mai sus reprezintă doar aspectele cele mai importante ale
activităţii mele.
Tehnician,
Corduneanu Dumitru
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III. Concluzii
Așa cum reiese și din materialul prezentat, activitatea școlii este una extrem
de complexă și diversă, dificil de cuprins în paginile unui raport. Am încercat să
oferim o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă predarea și învățarea, realizările
și eșecurile, educația și școala în complexitatea lor, din perspectiva celor care conduc
instituția de învățământ, a celor care controlează și monitorizează activitatea acestora
și, nu în ultimul rând, din perspectiva beneficiarilor direcți și indirecți ai acestor
servicii.
Cu siguranță am omis multe dintre realizările copiilor și dascălilor acestora,
după cum suntem conștienți că nu am reținut toate insuccesele și eșecurile acestora.
Știm însă că am încercat să oferim o imagine cât mai aproape de realitatea cu care ne
confruntăm în fiecare zi, motiv pentru care este important să cunoaștem punctele tari,
dar și pe cele slabe, oportunitățile, dar și amenințările care ne stau în față.
Astfel, considerăm ca fiind puncte tari următoarele aspecte:
 Rezultatele obținute de elevii noștri la olimpiade și concursuri,
sub coordonarea competentă a cadrelor didactice
 Profesionalismul și spiritul de echipă al personalului
 Deschiderea și capacitatea resursei umane pentru schimbări și
îmbunătățiri
 Diversitatea

activităților

extracurriculare

și

extrașcolare

și

rezultatele deosebite obținute de elevi la competițiile și concursurile
derulate în anul școlar trecut
 Implementarea proiectelor FSE și a programelor de formare a resursei
umane
 Diversitatea activităților și a evenimentelor cu impact organizate
 Relațiile la nivelul instituției
 Comunicarea eficientă cu unitățile de învățământ
 Relațiile deosebite cu partenerii educaționali: asociația de părinți,
Consiliul elevilor

Credem că trebuie să acordăm mai multă atenție următoatelor aspecte, pe care
le considerăm puncte slabe ale activității noastre din anul școlar 2015-2016:
 Rezultatele elevilor la simularea examenelor naționale (bacaluareat)
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 Frecvența scăzută a elevilor la ore
Folosirea metodelor de predare preponderent expozitive care nu implică
în mod activ
elevul
 Evaluarea elevilor care urmărește în special capacitatea acestora
de a reține informațiile și mai puțin dobândirea de competențe
 Relația profesor-elev care este încă una distantă, nepermițând elevilor
exprimarea sinceră a nevoilor de învățare
 Transmiterea la timp a informațiilor solicitate de către conducerea
unității de învățământ
 Asumarea responsabilităților legate de managementul unității de
învățământ în spiritul descentralizării sistemului educațional
 Relația cu comunitatea și autoritățile locale
 Participarea la proiecte și parteneriate la nivel local, național și
internațional
În anul școlar 2016-2017 trebuie să construim pe ceea ce avem ca elemente
de succes, să remediem ceea ce nu a funcționat așa cum ne-am fi dorit, cu atenție
sporită la amenințările pe care le întrezărim în acest moment, dar și la cele care pot
să apară pe parcurs. Câteva dintre aceste sunt următoarele:
 Teama și îngrijorările legate de implementarea Legii educației naționale
 Rezistența la schimbare manifestată atât de unele cadre didactice, cât
și de părinți și elevi
 Nesiguranța provocată de posibilile efecte ale crizei financiare
existente la nivel mondial
 Nesiguranță și neîncredere datorate implementării
descentralizării
sistemului educațional, cel puțin în primele etape
Știm că nu putem schimba trecutul, dar avem cu toții obligația asumării
prezentului, prin ceea ce facem sau prin ceea ce nu facem, conștienți fiind de faptul că
prezentul influențează viitorul, iar acest viitor îi are în vedere pe copiii noștri!
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