Comisia metodică Om și
Societate
Raport de activitate
An școlar 2016/2017

Membrii comisiei- Responsabilități
Membrii comisiei metodice Om și societate fac parte din comisii la nivelul școlii, sunt organizatori
de concursuri pe discipline, organizatori de activități pentru Zilele Școlii
La nivel județean se remarcă în mod deosebit
Prof. Apopei C. – profesor metodist
Prof. Adam C. – membru în Consiliul Consultativ al prof. de Educație fizică și port al ISJ Iași;
secretar la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director și director adj, din
județul Iași; asistent la examenul de Bacalaureat
Prof. Aporcăriței I.- membru și secretar al Consiliului Consultativ la discipline socio-umane al
ISJ Iași, secretar la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director și director adj,
din județul Iași; evaluator la examenele de Definitivat, Titularizare și Bacalaureat; Secretar al
comisiei pentru consultarea publică a profesorilor de istorie și Socio-umane din Județul Iași
privind propunerile de programe școlare pentru clasele V-VIII
Prof. Chiperi G. – vicepreședinte federația sindicală Gheorghe Asachi , filiala Iași
Prof. Boronia G.- a organizat Cercul Pedagogic nr. 2 al profesorilor de geografie din județul Iași,
desfășurat în data de 6 mai 2017 la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” - Iași, având tematica
ACCESIBILIZAREA ȘI INDIVIDUALIZAREA ÎNSUȘIRII CUNOȘTINȚELOR GEOGRAFICE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNOLOGIC; evaluator la concursurile “Grigore Cobâlcescu” , Terra ; asistent
la concursul de Fizică “Ștefan Procopiu” - etapa interjudeţeană

Performarea activităţilor de predare – învăţare
Prof M. Radvan
- susținere referat în cadrul comisiei metodice: Carol I de Hohenzollern - Sigmaringen
(1839-1914), nov. 2016
- lecție deschisă în cadrul comisiei metodică: Drepturi si libertăţi democratice in
documentele revoluţiilor burgheze, nov. 2016.
- lecție deschisă ”Primul război mondial”, clasa a X-a B, martie 2017
- referat ”Regalitatea în România modernă”, comisia metodică, mai 2017
Prof. C. Apopei
- referat în cadrul comisiei metodice - Despre libertate-14 noiembrie 2016
Prof. I. Aporcăriței
- referat în cadrul comisie metodice cu tema ” Metoda proiectului - o perspectivă
metodică de actualitate în orele de socio-umane”
Prof. Gabriela Boronia:
- Inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului de doctor
Prof. C. Adam:
- Activitatea catedrei de sport, documentele manageriale, starea bazei materiale
sportive a fost controlată de ISJ iaşi- inspector şcolar Tănase Viciu – calificativ foarte
bine*

Rezultate deosebite
•

prof. Camelia Apopei

•

1. premiul al II-lea - PODARU ELENA, a XII-a A şi premiul al III-lea -PODARU MARIA)la
concursul ,,Cântec, joc şi voie bună'', noiembrie 2016.
2. premiul al II-lea -PODARU MARIA la Concursul naţional ,,Naşterea Domnului – prilej de
bucurie pentru creştini'' , inclus în CAER Iaşi, Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi'' Iaşi, noiembriedecembrie 2016
3. premiul al II-lea -PODARU MARIA, premiul al II-lea -BOGDAN DRAGOŞ şi menţiune CHIMU MARIUS la concursul judeţean ,,Sfinţii trei Ierarhi – model de credinţă creştină,
Bacău, decembrie 2016-ianuarie 2017
4. premiul al II-lea cu elevii şcolii la concursul/Proiectul naţional ,,Porţi deschise
mărţişorului’’, organizat de Şcoala Liteni la CCD Iaşi, martie-aprilie 2017;
5. premiul al III-lea -PINGESCU BOGDAN, clasa a XI-a C şi menţiune -PODARU MARIA la
concursul judeţean ,,Mamă, primăvara are chipul tău’’, organizat de Şcoala Osoi, martieaprilie 2017;
6. participare la Olimpiada de religie, faza judeţeană -PODARU MARIA, clasa a X-a A;
7. premiul al III-lea -STATE SILVIU la concursul transfrontalier ,,Flori pentru mama’’, organizat
de Şcoala Gimnazială Liebling, judeţul Timiş, martie 2017;
8. premiul I - PETREA ALEXANDRU la concursul judeţean ,,Folclorul – oglinda spiritualităţii
noastre’’, organizat de Colegiul Naţional ,,E. Racoviţă’’ Iaşi, martie-aprilie 2017;
9. premiul I -MORARIU GEORGIANA, a IX-a C, premiul al II-lea -PINGESCU BOGDAN, a XI-a C
şi premiul special -AMARANDEI CRISTINA, a XI-a A la concursul naţional de specialitate
,,Învierea Domnului – învierea sufletelor noastre’’, aprilie -iunie 2017;
10. premiul al II-lea -PODARU MARIA la concursul naţional de limba franceză ,,Adolescentul
şi francofonia’’, mai- iunie 2017, Roşiorii de Vede.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Prof. Cristian Adam:
-

(ONSȘ) Etapa municipiu la handbal – băieţi – licee :dec. 2016- locul IV
(ONSȘ)Etapa municipiu –fotbal – băieţi – licee : nov 2016- locul III in grupa.
Locul III- Memorialul Anton CFR- fotbal băieţi- oct 2016.
COPACI CRISTIAN- „Cel mai bun fundas”- Memorialul D. Anton- oct. 2016
Locul III – Cupa ”Zilele Colegiul Tehnic D. Leonida”- fotbal; oct. 2016.
Locul II- Cupa Cantemir – fotbal baieti- oct. 2016./Liceul teoretic D. Cantemir
Locul IV grupa;Cupa CocaCola- fotbal-mai 2017.
Locul IV- Turneul prieteniei –handbal baieti-M. Costin- aprilie 2017
Locul IV – Cupa Altius GA fotbal – băieţi- iunie. 2017.

Prof. Irina Aporcăriței:
• 1. Premiul I – Rotundu Andreea, la Concursul Național ” Nașterea
Domnului , prilej de bucurie pentru creștini”- ian 2017
• 2. participare Andreea Rotundu la secțiunea Descrierea unui
obicei
• 3. Mențiune – echipajul Mătăsaru Marian, Hranici CiprianDumitru, la Salonul proiectelor de antreprenoriat- iunie 2017
• 4. Mențiune Buștiuc Vlad Simon și Ciortan Ilie Florin, Salonul
proiectelor de antreprenoriat
• 5. Premiul special Cea mai realistă idee de afaceri- Sadovnic
Petru, Salonul proiectelor de antreprenoriat
• 6. Premiul Procopiu- secțiunea Proiecte antreprenoriale- elev
Sadovnic Petru
Prof. Mihaela Radvan:
• - 2 mențiuni speciale la Concursul de istorie ”A.D. Xenopol”

Dezvoltarea personală şi profesională a membrilor
comisiei
• Prof. Camelia Apopei:
1. participare la Cursul de formare pentru integrarea în societatate a
copiilor cu sindromul Down, fundaţia ,,Steaua Speranţei'', decembrie
2016
2. participarea la Conferinţa internaţională de limba franceză ,,Partager
pour s`enrichir'' , 6-8 februarie 2017
3. implicare în activităţile Săptămânii Educaţiei Globale, octombrie 2016.
4. absolvirea cursului de management ,,Management educaţional –
perspective şi inovaţii’’, martie-iunie 2017
5. formarea elevilor aflaţi în dificultate sprijiniţi de Fundaţia ,,Star of
Hope’’, Iaşi, martie-iunie 2017.

• Prof. Irina Aporcăriței:
1.

8-11 septembrie Curs acreditat de Manager resurse umane - București

2.

20 septembrie 2016 am participat la Consfătuirea cadrelor didactice la nivel județean pentru
disciplinele socio-umane.

3.

22 septembrie 2016 –Consfătuirea responsabililor cu proiectele europene

4.

14 noiembrie 2016 – participare la evenimentul ”Atrage abundența în viața ta”

5.

23 ianuarie 2017- participare la conferința ”De la obiectiv la rezultat” , furnizor SC AS TRAINING
&COACHING SRL

6.

21-26 noiembrie 2016- participat la cursul ”Educational Marketing-Reaching audiences outside the
school walls” – Ourem- Portugalia, în cadrul proiectului Erasmus+ 2016-1-RO01-KA101-023335 –
”Integrarea modelelor europene în dezvoltarea strategică a școlii”
27.03-1.04.2017 –”A satisfying School Experience , Strategies and skills for Teachers”,Barcelona,
Spania. în cadrul proiectului Erasmus+ 2016-1-RO01-KA101-023335 – ”Integrarea modelelor
europene în dezvoltarea strategică a școlii”

7.

8.
9.
10.

5.05- 9.05.2017. cursul” School Management”-4 participanți- Joensuu, Finlanda, în cadrul proiectului
Erasmus+ 2016-1-RO01-KA101-023335 – ”Integrarea modelelor europene în dezvoltarea strategică a
școlii”
18 ianuarie 2017 referat în cadrul comisie metodice cu tema ” Metoda proiectului- o perspectivă
metodică de actualitate în orele de socio-umane”
Curs Management educațional- Infoeducația, mai-iunie 2017

• Prof. Gabriela Boronia:
- recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale
transferabile, conform OMECTS NR. 5562 din 7
octombrie 2011 pentru aprobarea “Metodologiei
privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi
echivalare a creditelor profesionale transferabile”, ca
urmare a absolvirii studiilor universitare de doctorat în
domeniul de specialitate ( 90 credite transferabile);
• Prof. Gabriela Chiperi:
• - 27.03-1.04.2017 –”A satisfying School Experience ,
Strategies and skills for Teachers”,Barcelona, Spania. în
cadrul proiectului Erasmus+ 2016-1-RO01-KA101023335 – ”Integrarea modelelor europene în
dezvoltarea strategică a școlii

Simpozioane și publicații
Prof Camelia Apopei.
• - membru în colectivul de redacţie al revistei religioase ,,Viaţa parohială'', editată
în comuna Miroslava, februarie 2016, ISSN: 1842‐7847
• - publicarea articolului ,,Sărbătoarea ,,Întâmpinarea Domnului'' şi rugăciunea
Sfântului Simeon'' în revista religioasă ,,Viaţa parohială'', editată în comuna
Miroslava, februarie 2016, ISSN: 1842‐7847
Prof. Mihaela Radvan:
• - participare cu lucrare la Simpozionul D. Leonida (Vestimentaţia şi codul culorilor
în evul mediu), 25.10.2016
• - articol Vestimentaţia şi codul culorilor în evul mediu, în volumul Educația provocarea lumii moderne, Iași, Editura Pim, 2016, p. 135-138, ISSN 2069-1319.
• - participarea la un simpozion la Fălticeni (lucrarea REFORMA AGRARĂ ÎN
DEZBATERILE PARLAMENTARE DIN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL, la
simpozionul ”România între Orient și Occident”, 27 mai 2017)
Prof. Gabriela Boronia:
• în data de 28 octombrie 2016 am participat la Simpozionul Naţional
“DIMITRIE LEONIDA” Educaţia – Provocarea lumii moderne, Ediţia a IX – a Iaşi cu
lucrarea “Analiza în teren a reliefului – studiu de caz: judeţul Iaşi”, publicată în
volumul dedicat simpozionului, Editura Pim, ISSN 2069-1319;

Proiecte județene, regionale, naționale și europene
•
•

Prof. C. Apopei:
membru în echipa de selecţie a participanţilor în Proiectul Erasmus+ - Integrarea modelelor europene
în dezvoltarea strategică a școlii- octombrie-noiembrie 2016

•
•

Prof. Irina Aporcăriței:
1.
21,27 octombrie , 5 noiembrie 2016 am participat cu elevii : Pintilie Dumitrița, Surdu
Constantin, Ciortan Ilie, Mătăsaru Marian și Leonte Ștefan la proiectul Tinerii de azi, antreprenorii de
mâine Școala de Business, în calitate de coordonator și însoțitor
2.
10 decembrie 2016 participare în calitate de însoțitor elevi în excursia din cadrul Proiectului
Tinerii de azi, antreprenorii de mâine Școala de Business
3.
12 decembrie 2016 – festivitatea de premiere și Party pentru finalizarea proiectului Tinerii de
azi, antreprenorii de mâine Școala de Business
4.
24 octombrie 2016- participare la activitatea 112-Apelul unic de urgență , din proiectul ”112Situații de urgență-Educație și prevenire” organizat de Asociația Sf Nicolae cel Milostiv
Proiecte europene:
1.
În anul școlar 2016-2017 coordonator proiect și participant în proiectul Erasmus+ 2016-1RO01-KA101-023335 – Integrarea modelelor europene în dezvoltarea strategică a școlii
2.
La termenul de 2 februarie 2017 am depus proiectul Erasmus+ KA1- School education
Integrarea modelelor europene in vederea creșterii interesului elevilor pentru școala
3.
8 decembrie 2016- am primit vizita de monitorizare a ISJ Iași pentru proiectul Erasmus+ 20161-RO01-KA101-023335 – Integrarea modelelor europene în dezvoltarea strategică a școlii
4.
Participare la activitățile de diseminare din cadrul acțiunii ”Gala proiectelor VET”, realizată în
cadrul evenimentului ”European Vocational Skills Week” organizat de Comisia Europeană- 7
decembrie 2016 Iași

•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Gabriela Chiperi:
• 1)Concursul de cultura generala"Boboc 2016" ,tema:"Poduri europene";oct. 2016
• 2)"Cu tricolorul in inima"acțiune de Ziua Nationala ,in parteneriat cu C.S.E;dec.
2016
• 3)"Simboluri ale Unirii Principatelor",concurs ptr.cls.x;ian 2017
• 4) responsabil cu diseminarea în cadrul proiectului Erasmus+ - Integrarea
modelelor europene în dezvoltarea strategică a școlii
• Prof. Mihaela Radvan:
• - articol Vestimentaţia şi codul culorilor în evul mediu, în volumul Educația provocarea lumii moderne, Iași, Editura Pim, 2016, p. 135-138, ISSN 2069-1319.
• - participare organizare concurs cultură generală Boboc la Leonida (de Zilele Școlii),
oct. 2016
• - participare organizare concurs cultură generală Monumente ale Unirii la Iași, ian.
2017
Prof. Mihaela Radvan:
• - participare organizare concurs cultură generală Boboc la Leonida (de Zilele Școlii),
oct. 2016
• - participare organizare concurs cultură generală Monumente ale Unirii la Iași, ian.
2017
• - marcarea zilei Europei cu elevii clasei a XI-a C, mai 2017

Implicarea în activități extracurriculare și concursuri
• Prof. C. Adam:
- Organizare concurs *Asii fileului*- tenis de masa, oct. 2016.
- Organizare Cupa *Zilele Colegiului Tehnic D. Leonida*-fotbal26.10.2016
- Organizare „Cupa Unirii”- tenis de masa- local(20 ian 2017) premii,
diplome, materiale sportive. Campion – Mocanu Ionut/clasa XI P
- Participare la simularea examenului de Bacalaureat- sesiunea
decembrie 2016.
- Observator cerc metodic educatie fizica: Colegiul Tehnic de Electronica
si Telecomunicatii „ Ghe. Marzescu” Iasi
• Prof. Gabriela Chiperi:
- Proiectul "Porti deschise martisorului"-martie
- Organizator cercul metodic al profesorilor de geografie
- Concursul judetean A.D.Xenopol:presedinte interimar,organizator,3
mentiuni:Popa Andrei,Perdeica Dumitru,Dulceanu Vladut:ix P2 prof.
- Comemorarea Ziua Eroilor la monumentul din Parohia Pogorirea
Sfântului Duh,dezbatere cu tema Ce este un erou
- coordonator C.S.E.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Prof. C. Apopei:
implicare în activităţile dedicate săptămânii Campaniei Naţionale Antifumat, CPECA Iaşi, noiembrie 2016
ACTIVITĂŢI DEDICATE SĂPTĂMÂNII ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun/Zilelelor Şcolii'':
1. ,,Flori'' din alte flori – atelier de ceramică (Zilele Şcolii, ocotombrie 2016, coordonator)
- partener Asociaţia ,,Sf. Nicolae cel Milostiv'' Iaşi prin voluntar Ram-Lăcrămioara Boz.
2. ,,Celălalt de lângă mine e la fel de important ca mine'' – Campanie de acordare de prim ajutor (Zilele Şcolii,
ocotombrie 2016, coordonator)
- partener Asociaţia ,,Sf. Nicolae cel Milostiv'' Iaşi prin voluntar Ram-Lăcrămioara Boz.
Activităţi extra-curriculare:
- participare cu 20 de elevi la Marşul Naţional pentru sprijinirea copiilor şi adulţilor cu autism, organizată de
ANCAAR Iaşi;
- informarea şi consilierea elevilor despre riscurile începerii vieţii intime de timpuriu în rândul tinerilor
adolescenţi, în parteneriat cu Asociaţia ,,Primul Pas’’ Iaşi, februarie-mai 2017;
- încheierea de parteneriate în cadrul concursurilor judeţene, naţionale şi transfrontaliere: Şcoala Liebling,
judeţul Timiş, Colegiul ,,A. Anastasescu’’ Roşiorii de Vede, cu Colegiul Naţional ,,E. Racoviţă’’ Iaşi, cu Asociaţia
,,Primul Pas’’, cu Fundaţia ,,Star of Hope’’ şi cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Arad, Asociaţia ,,Communio’’
Iaşi, Societatea Ortodoxă a Femeilor din Romania, filiala Iaşi..
Prof. Irina Aporcăriței
1.
27.10.2016 –membru evaluator în comisia de jurizare a Concursului Școlar Interdisciplinar ”Urmașii
principelui Cantemir”-ediția a X-a- secțiunea Descriptio Mundi
2.
15 decembrie 2016 , însoțitor elevi și prof. îndrumător la Concursul Cântec și voie bună, la Școala
Gimnazială George Călinescu, cu eleva Andreea Elena Rotundu la secțiunea Descrierea unui obiect
3.
26 octombrie 2016- coordonator, evaluator la Concursul Boboc la Leonida - secțiunea Minți descâlcite în
cadrul Zilelor Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida
4.
organizator și evaluator concursul județean ”Titu Maiorescu”- aprilie 2017
5.
Organizator, coordonator echipaj Salonul proiectelor de antrprenoriat – mai 2017

Consolidarea infrastructurii logistice
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
- Planificarea şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a sălii de sport, sala de forţă,
vestiare, cabinet profesori(reparaţii, dotări, vopsit, instalaţii electrice).
Prof. I. Aporcăriței:
parteneriat cu Junior Achievement Romania pentru 80 broșuri –auxiliare
curriculare: educație financiară, educație economică, JA in a Day, la disciplinele
Economie, Economie aplicată și Educație antreprenorială

