
1 

 

 

Nr. 3439/20.09.2019 

RAPORT DE ACTIVITATE  INSTITUȚIONALĂ 

AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

Dezbătut în C.P./ 20.09.2019 

Aprobat în C.A./ 20.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANȚA, 2019 

 

 



2 

 

Raportul de activitate instituţională, pentru anul şcolar 2018-2019, desfăşurată la nivelul  

Colegiului Naţional de Arte Regina Maria, Constanţa  a fost conceput în concordanţă cu următoarele 

acte normative: 

❖  Legea nr. 1/2011- Legea Educatiei Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 18/ 10.01.2011, cu modificările și completările ulterioare; 

❖  Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi 

completările din Legea 349/2004; 

❖  OUG 75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea 87/ 2006, cu 

modificările și completările ulterioarre 

❖  Legea nr. 53/2005, Codul muncii; 

❖ O.M. 3597/18.06.2014, pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activitătii personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului, nr. 6143/2011 Ordonanţa de Urgenţă nr. 

75/2004, privind Asigurarea Calităţii Activităţii în Unităţile şi Instituţiile de Învăţământ 

Preuniversitar; 

❖ Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul nr. 5079/ 31.08.2016 cu modificările şi completările ulterioare;  

❖  
❖ Codul de Etică pentru învățământul preuniversitar - proiect elaborat în temeiul în temeiul art. 

10 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5550/2011 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de 

etică din învățământul preuniversitar 

❖  
❖ O.M. 5547/ 06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de 

învățământ preuniversitar; 

❖  Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de 

control aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

O.M. 5397/ 5.11.2013; 

❖  Regulamentul Intern al Colegiului Naţional de Arte Regina Maria, Constanţa, Nr. 

3850/25.10.2018 

❖ Statutul elevului, O.M.E.N. Nr. 4742/ 2016 
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I. MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 
 

Activitatea educativă desfăşurată la nivelul Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” 

pentru anul şcolar 2018-2019 a vizat prioritãṭile prevãzute în politicile educaṭionale de la nivel 

guvernamental şi al IṢJ Constanṭa, conform cãrora educaṭia trebuie sã fie captivantã, continuã şi 

coerentã, precum şi obiectivele Strategiei Europa 2020 privind o creştere inteligentã, durabilã şi 

favorabilã incluziunii, în special prin înzestrarea cetãṭenilor cu competenṭele şi aptitudinile de care 

economia europeanã şi societatea europeanã au nevoie pentru a rãmâne competitive şi inovatoare, dar 

şi prin contribuṭia lor la promovarea coeziunii şi incluziunii sociale. 

        În acest scop, pornind de la prioritãṭile, obiectivele strategice, ṭintele, rezultatele prognozate 

pentru a fi atinse pe termen lung şi scurt, conducerea CNA „Regina Maria” Constanṭa: 

- a realizat o analizã SWOT pertinentã a situaṭiei învãṭãmântului în CNA „Regina Maria” la 

finalul anului şcolar 2017-2018. 

- a stabilit obiectivele pentru anul şcolar 2018-2019 în concordanṭã cu direcṭiile şi strategia 

Ministerului Educaṭiei Naṭionale şi a IṢJ Constanṭa privind asigurarea calitãṭii şi accesul la 

educaṭie, al compatibilizãrii ofertei de formare cu cerinṭele pieṭei muncii existente la nivel 

local, naṭional şi european. 

        În contextul schimbãrilor din toate domeniile societãṭii, al amplitudinii acestora şi al 

imprevizibilitãṭii absolute a problemelor cu care se confruntã omenirea, s-au impus dezvoltarea şi 

cultivarea competenṭelor şi abilitãṭilor care sã îi permitã celui supus provocãrilor sã fie capabil de a se 

adapta permanent.  

        Astfel, strategia şi prioritãṭile MEN Şi IṢJ Constanṭa au în vedere reconstrucṭia, eficientizarea, 

recridibilizarea învãṭãmântului preuniversitar şi implementarea unui cadru legislativ cu elemente noi, 

care sã asigure modernizarea, stabilitatea şi coerenṭa sistemului de învãṭãmânt, precum şi 

adaptabilitatea la toate schimbãrile din societate.   

        Politicile în domeniul educaṭiei vizeazã urmãtoarele obiective prioritare: 

- implementarea principiului egalitãtii de şanse în educaṭie; 

- îmbunãtãṭirea performanṭelor educaṭionale, a abilitãṭilor şi a competenṭelor tuturor copiilor şi 

tinerilor, prin accesul la un sistem de educaṭie de calitate, relevant şi incliziv; 

- reducerea absenteismului; 

- dezvoltarea competenṭelor profesionale şi a spiritului antreprenorial; 

- promovarea învãṭãrii pe tot parcursul vieṭii; 

- valorificarea potenṭialului domeniului educaṭiei şi al cercetãrii, prin sprijinirea tinerilor care pot 

face performanṭã la diversele discipline de învãṭãmânt şi în planul artistic. 

 

   1. RESURSE UMANE 

Cadre didactice: la începutul anului şcolar 2018-2019 au fost încadrate 156 de cadre didactice, pe 

un număr de 181,44 de norme.  Dintre acestea 126 au fost titulari, 8 profesori suplinitori calificaţi 

(detaşaţi) şi 22 cadre didactice pensionare, încadrate în regim plata cu ora.  

Personal didactic auxiliar: instituţia dispune de 10 norme, ocupate cu personal didactic auxiliar 

calificat: 3 secretari, 1 bibliotecar, 1 informatician, 1 laborant, 1 administrator de patrimoniu, 1 

adinistrator financiar, 2 modele; 

Personalul nedidactic a fost reprezintat de: 4 paznici, 8 îngrijitoare, 3 muncitori de întreţinere, 1 

ipsosar. 
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Ponderea personalului didactic, în anul şcolar 2018-2019 

titulari

suplinitori

P.O.

 

În anul şcolar 2018-2019 am funcţionat cu 45 de colective, însumând 1214 elevi, 12 clase de 

învăţământ primar, 16 clase în învăţământul gimnazial şi 17 clase învătământ liceal.   

11..ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt  pprriimmaarr  

 
2018 – 2019 

 

TOTAL  

din care: 

TOTAL  

CP-IV 

din care: 

Clasa 

pregatit

oare 

clasa I clasa aIIa 
clasa 

aIIIa 
clasa aIVa 

 cl el cl el cl el cl el cl el cl el 

Invătământ 

tradiţional 
12 330 2 50 2 50 3 67 2 44 3 87 

 

Învăţământ gimnazial 

PROPUNERI 2018 – 2019 

TOTA

L  

din 

care: 

 

TOTAL 

cl. V – 

VIII 

din care: 

clasa 

aVa 

clasa 

aVIa 

clasa aVIIa clasa aVIIIa 

cl el cl el cl El cl el cl el 

16 440 4 113 4 106 4 107 4 114 

 

Învăţământ liceal 
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2018 – 2019 

TOTAL  

din 

care: 

 

TOTAL 

cl. IX– 

XII 

din care: 

clasa IXa clasa aXa clasa aXIa clasa aXIIa 

cl el cl el cl El cl el cl el 

13 489 4 112 4 114 5 133 5 130 

 

2. RESURSE MATERIALE 

I. Prin  bugetul alocat  de  Primăria Municipiului Constanţa  s-au efectuat la termen  plăţile 

facturilor  la utilităţi si la prestatorii de servicii. În urma alocării unor sume suplimentare, a fost 

posibilă efectuarea unor achiziţii care au îmbunătăţit procesul instructiv-educativ şi au asigurat 

securitatea resurei umane şi materiale de care dispunem: 4 laptopuri, 20 mese de pictură, instrumente 

muzicale de percuţie, acordajul pianelor; staţie de sonorizare petru sălile de coregrafie; 6 camere de 

supraveghere, sistem centralizat de acces în instiuţie. 

II. Sumele extrabugetare, obţinute din închirierea unor spaţii şi a sălilor de spectacole, dar şi din 

sponsorizări au oferit oportunitatea unor achiziţii necesare în spaţiile amenajate pentru educaia 

vocaţională. 

  3. REZULTATE OBȚINUTE LA TESTĂRI ŞI EXAMENELE NAȚIONALE 

Calendar : 

Februarie 2019 : susţinerea probelor aptitudinale pentru înscrierea  în clasa pregătitoare ( 50 de 

locuri) 

Aprilie 2019 : susţinerea probelor aptitudinale, pentru înscrierea  în clasa a V-a  

 

 

Mai 2019 : susţinerea probelor aptitudinale pentru admiterea In clasa a IX-a 

Examen probe de aptitudini  

Pentru admiterea in liceul vocational - profil artistic  

  
Situatie statistica finala 

  Specialitate Nr.locuri Inscrisi Admisi Locuri libere 

Arte vizuale 56   81 56 0 

Muzica 28 26 23 5 

Coregrafie 14  13 12 2 

Teatru 14  21 14  0 

total 112 141 105 7 

 

 

Mai 2019 : susţinerea tezelor de atestat 
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Iunie 2019 : Evaluarea Naţională 

Februarie 2019- simulare EN 

 JUDEȚ- Limba română   SCOALA  

VII- note peste  5 :  61,28%   84,11 

VIII- note peste 5:   70,24%   90%  

 

 

 

Matematică 

VII : peste 5  : 42,99%    46,16% 

VIII: peste 5 : 41,31%    39,39% 
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Matematică VIII-  36%  peste 5 

La nivel naţional clasa a VIII –a    52%   clasa a VII-a 60% 

NATIONAL                 MEDIE ŞCOALĂ 

VII     60%                              65,11 

VIII      52%               64,69% 

 

 

Rezultate statistice EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019 

La nivelul şcolii 

Limba română: Media 7,84 

Matematică : 5, 88 

Media Generală: 6,86 

Disciplina Media  EN 

şcoală 

Media simulare 

EN 2019 

Medii peste 5 

NaȚională 

Medii  peste 5 

Limba romănă 7,84  - 5/99 

Matematică 5,88  - 31/99 

Medii generale 6,86 64,69% 73,12% 89,89% 
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Iunie 2019 :  bacalaureat 

 

SITUAŢIA INSERŢIEI ABSOLVENŢILOR CICLULUI LICEAL  

ȊN INSTITUŢII DE ȊNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 

Clasa a XII-a A – arhitectură, design 

Nr. elevi: 30 

Nr. elevi Filiera vocaţională 

artistică 

(continuitate) 

Alte specializări 

 

Stagnare 

în ţară în străinătate în ţară în străinătate 

30 18 2 6 - 4 
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60%

7%

20%

13%

Arhitectura, design

Filiera vocationala 
Romania

Filiera vocationala UE

Reorientare profesionala

stagnare

 

Clasa a XII-a B – arte vizuale 

Nr. elevi: 21 

Nr. elevi Filiera vocaţională 

artistică 

(continuitate) 

Alte specializări 

 

Stagnare 

în ţară în străinătate în ţară în străinătate 

21 8 - 8 2 3 

 

 

38%

38%

10%

14%

Arte vizuale

Filiera vocationala Romania

Alt domeniu-RO

Alt domeniu-UE

Stagnare
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Clasa a XII-a C– coregrafie 

Nr. elevi: 17 

Nr. elevi Filiera vocaţională 

artistică 

(continuitate) 

Alte specializări 

 

Stagnare 

în ţară în străinătate în ţară în străinătate 

17 1 1 10 2 3 

 

6%
6%

59%

12%

17%

Coregrafie

Filiera vocationala -RO

Filiera vocationala -UE

Alt domeniu- Ro

Alt domeniu -UE

Stagnare

 

Clasa a XII-a D – muzică 

Nr. elevi: 20 

Nr. elevi Filiera vocaţională 

artistică 

(continuitate) 

Alte specializări 

 

Stagnare 

în ţară în străinătate în ţară în străinătate 

20 9 1 5 - 5 
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45%

5%
25%

25%

Muzica

Filiera vocationala _RO

Filiera vocationala-UE

Alt domeniu_RO

Stagnare

 

Clasa a XII-a E– Arta actorului 

Nr. elevi: 27 

Nr. elevi Filiera vocaţională 

artistică 

(continuitate) 

Alte specializări 

 

Stagnare 

în ţară în străinătate în ţară în străinătate 

27 6 - 17 2 2 

 

5%

61%

12%

22%

Arta actorului

Filiera vocationala -RO

Alt domeniu- Ro

Alt domeniu -UE

Stagnare
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SITUAŢIE CENTRALIZATOARE  INSERŢIA ABSOLVENŢILOR 

 

Clasele a XII-a A,B,C,D, E 

Nr. elevi: 115 

Nr. elevi Filiera vocaţională 

artistică 

(continuitate) 

 

Alte specializări 

 

Stagnare 

în ţară în străinătate în ţară în străinătate 

115 44 4 46 6 17 
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II.MANAGEMENTUL CURRICULUMULUI 

RAPOARTE COMISII, CATEDRE ŞI GRUPURI DE LUCRU 

 

II.1. Comisia metodică pentru învăţământ primar 

1. Domeniul curriculum 

A. Realizarea documentelor de proiectare didactică: 

a. Curriculum nucleu 

 Proiectarea activității la nivelul claselor primare s-a realizat urmărindu-se dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi 

transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare; 

 Documentele şcolare au fost întocmite în conformitate cu metodologia şi reglementările 

Ministerului Educaţiei Naţionale, dar şi cu recomandările primite din partea inspectorului 

de specialitate de la  ISJ Cta  şi au fost predate la termen; 

 Au fost realizate planificări calendaristice anuale şi pe unităţi de învăţare;  

 Preocupare permanentă pentru aplicarea curriculum-ului şcolar adaptat particularităților 

elevilor, prin desfăşurarea unor activităţi de învăţare diferenţiate, cu un profund caracter 

formativ, astfel încât fiecare elev să atingă standardele de performanţă redate în Programele 

şcolare; 

 În proiectarea didactică s-a ţinut cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între 

obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi 

evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a  încercat 

relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare 

disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe 

elev.  

 În activitatea de proiectare didactică au fost integrate mijloace TIC; 

 În vederea mobilizării elevilor pentru un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, au adoptate strategii de provocare şi 

dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în 

direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri 

moderne, algoritmice, modelatoare, problematice. 

 În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în 

egală măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor 

şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin 

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin 

raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

 

II.2. COMISIA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

1. Activitatea anuala a debutat in luna septembrie 2018 prin proiectarea activitatii didactice,fapt 

concretizat prin realizarea documentatiei comisiei de limba si literatura romana, a planificarilor anuale 

si semestriale, a testelor initiale. Totodata s-a discutat, in cadrul primei sedinte de lucru a comisiei, 

planul de activitati propuse spre derulare pe parcursul primului semestru scolar si responsabilul 

comisiei metodice a realizat planul managerial al comisiei metodice pentru anul scoar in curs. 

2. De asemenea, in luna septembrie, profesorii de limba si literatura romana din colegiu s-au reunit 

pentru a discuta si stabili manualele scolare care sa fie studiate cu elevii la fiecare an de studiu. In 

cadrul acestei intalniri s-a discutat si aspectul achizitionarii manualelor alternative, a materialelor 

didactice auxiliare precum caiete de lucru aferente manualelor alese, gramatici, dictionare. 
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II.3. COMISIA DE LIMBI MODERNE 

Realizarea documentelor de proiectare didactica 

1. Activitatea anuala a debutat în luna septembrie 2018 prin proiectarea activității didactice, fapt 

concretizat prin realizarea documentației comisiei de limbi moderne, a planificărilor anuale și 

semestriale, a testelor inițiale. Totodată s-a discutat, în cadrul primei ședințe de lucru a comisiei, planul 

de activități propuse spre derulare pe parcursul primului semestru școlar și responsabilul comisiei 

metodice a realizat planul managerial al comisiei metodice pentru anul școlar în curs. 

2. De asemenea, în luna septembrie, profesorii de limbi moderne-engleza, franceza și italiana din 

colegiu s-au reunit pentru a discuta și stabili manualele școlare care sa fie studiate cu elevii la fiecare 

an de studiu. În cadrul acestei întâlniri s-a discutat și aspectul achiziționării manualelor alternative, a 

materialelor didactice auxiliare precum caiete de lucru aferente manualelor alese, gramatici, dicționare. 

Aceste materiale didactice au fost achiziționate contra cost, de către elevi, după ce au fost  prezentate 

elevilor si după obținerea acordului părinților consemnat în procesele verbale ale ședințelor cu părinții 

de la fiecare clasa în parte. 

II.4. CATEDRA DE MATEMATICĂ – INFORMATICĂ  

Au fost realizate documentele școlare conform programelor in vigoare la toate disciplinele, de toti 

profesorii de biologie, chimie si fizica. 

II.5. COMISIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
SLOGANUL PROPUS:-,,MINTE SANATOASA INTR-UN CORP SANATOS,, 

Pentru a realiza o proiectare corectă şi eficientă la începutul anului şcolar 2018, s-a studiat şi s-a 

aplicat prevederile următoarelor documente: Planul de învăţământ, Programa şcolară şi ghidul 

metodologic de aplicare a acestuia.; conţinuturile fiind parcurse în totalitate.  

        OBIECTIVE: 

1-Asigurarea unui cadru organizatoric necesar pentru buna desfăşurare a lectiilor de educaţie fizică  şi 

sport în scoală 

2-Realizarea obiectivelor ed.fiz.si sportului.,urmarindu-se cu precădere dezvoltarea fizică armonioasă 

şi întărirea/mentţnerea sănătăţii elevilor 

3-Stimularea practicării exerciţiului fizic şi în timpul liber 

4-Participarea la actiunii sportive organizate de I.S.J./,D.S.J.Cta care să contribuie la motivarea 

elevilor pentru-MISCARE –SPORT-SĂNATATE 

II.6. CATEDRA DE COREGRAFIE – ARTA ACTORULUI 

S-a respectat numărul de ore / săptămână de la fiecare disciplină obligatorie prevăzută în planul de 

învățământ.Orele pentru disciplinele din cadrul educației artistice specializate, se obțin din: 8-10 ore 

din curriculum diferențiat (CD) prevăzute în planul cadru pentru educație artistică specializată; 2 ore 

din curriculum la decizia școlii (CDȘ); 1 oră din trunchiul comun (TC) prevăzută în planul cadru 

pentru disciplina educație muzicală; 1oră trunchiul comun (TC) prevăzută în planul cadru pentru 

disciplina educație fizică. 

II. 7. CATEDRA DE ARTE VIZUALE 

- toţi membrii ariei au studiat documentele din curriculă şi au făcut modificările necesare conform 

programelor şcolare aprobate pentru anul 2018-2019; 

- toţi membrii ariei şi-au realizat planificarea materiei şi au parcurs această materie conform 

planificării; 

- toţi membrii ariei şi-au elaborat portofoliile personale, pe care le-au îmbogăţit pe parcursul 

semestrului cu materiale auxiliare de predare şi evaluare (teste de evaluare sumativă, fişe de lucru, 

imagini, prezentări); 

- elevii au fost la rândul lor îndrumaţi de către membrii ariei în elaborarea şi folosirea portofoliilor; 

- de remarcat este faptul că toţi profesorii ariei au respectat principiul notării ritmice şi au evaluat 

elevii corespunzător; 
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- membrii catedrei au colaborat în permanenţă pe parcursul semestrului şi şi-au îmbunătăţit activitatea 

prin schimburi de idei, dialoguri deschise, exemple de bună practică realizate în cadrul şedintelor de 

catedră; 

- s-au conceput şi prezentat materiale în cadrul şedinţelor de catedră (referate, prezentări, materiale 

transmise de inspectorul de specialitate); 

- profesorii catedrei „Arte Vizuale” au participat la activităţi metodice stabilite la nivel de catedră, la 

nivel de unitate de învăţământ sau judeţean, în cadrul Colegiului Național de Arte „Regina Maria”  

Constanța. 

- profesorii s-au implicat activ în activităţile de specialitate (consfătuiri didactice, şedinţe de catedră), 

dar şi în activităţi şcolare şi extraşcolare de la nivelul şcolii; 

- profesorii catedrei au început pregătirile cu elevii claselor a XI-a şi a XII-a pentru Olimpiada de Arte 

Vizuale la nivelul judetean conform unui orar prestabilit; 

 

III.  Curriculum la decizia şcolii (opţionale, extinderi/aprofundări) 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

 Extinderile şi aprofundările au fost alese in funcție de propunerea părinților, dar si de 

necesităţile copiilor si au respectat planificarea calendaristica. Nu s-a ales o disciplină 

opţională deoarece s-ar fi depăşit numărul maxim de ore prevăzut în planul de învăţământ. 

ȘTIINȚE 

Optionale: Caracteristici ale materialelor si procese fizico-chimice implicate in degradarea si 

restaurarea operelor de arta - clasa a XII-a A ; 1 ora / saptamana – Bunea Grety 

Educatie pentru sanatate – clasa a XII-a B; 1 ora/saptamana – Dorobantiu Victoria 

 

COREGRAFIE – ARTA ACTORULUI 

În vederea îmbogățirii ofertei educaționale s-a introdus în regim obțional (CDȘ) disciplina Dans de 

caracter ciclul liceal inferior, 1 oră pe săptămână, Repertoriu ansamblu coregrafic gmnaziu, 1 oră pe 

săptămână, Repertoriu ansamblu dans clasic și contemporan ciclul liceal superior, 1 oră dans 

contemporan ciclul liceal superior. 

 

B. Rezultatele obţinute de elevi: 

a. Analiza SWOT a rezultatelor obţinute de elevi la evaluări: iniţială, pe parcurs şi sumative (pe 

disciplină)  

LIMBA SI LITERATURA ROMANA
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PUNCTE  TARI 

Elevii au reușit : 

-să utilizeze în mod corect vocabularul tematic 

-să înțeleagă atât mesajul scris, cât şi cel audiat al unui text; 

-să identifice și să folosească în mod corect formele gramaticale învăţate. 

PUNCTE SLABE 

 

- Elevii manifestă dificultăţi în exprimarea scrisă si orală; 

-Elevii nu disting clar particularitatile registrelor lingvistice. 

OPORTUNITÃŢI 

-Dezvoltarea nivelului de înțelegere și utilizare a structurilor gramaticale, lexicale 

în contexte motivante pentru elevi, prin crearea de materiale didactice atractive: 

fișe de lucru, filme, prezentări in PPT, etc;  

-Disponibilitatea elevilor de a se implica în activități alternative-proiecte, 

concursuri, joc de rol. 

AMENINŢÃRI 

 

-Pierderea interesului pentru citit cărți în limba franceză; 

- Lipsa studiului individual, considerând suficiente doar 

informaţiile dobândite la clasă. 

Toate subiectele au fost elaborate in concordanta cu programa scolara iar baremele au fost 

 aplicate unitar la toate lucrarile. Analiza SWOT a aratat care sunt avantajele si minusurile elevilor in insusirea materiei din anul scolar precedent si a 

identificat masurile care trebuie luate pentru remedierea acestora. Dupa corectarea lucrarilor au fost prezentate elevilor informatii ameliorative, dupa 

atribuirea notelor. Aceasta cerinta a implicat vizualizarea lucrarilor si comentarea acestora, impreuna cu elevii, si colegii profesori, luand decizii si actiuni 

de remediere. 

Testele finale au fost elaborate la nivelul catedrei si aplicate la clasa. 

 LIMBI MODERNE 

PUNCTE TARI  

Elevii au reușit : 

-să utilizeze în mod corect vocabularul tematic 

-să înțeleagă atât mesajul scris, cât şi cel audiat al unui text; 

-să identifice și să folosească în mod corect formele gramaticale învăţate. 

 

PUNCTE SLABE 

- Elevii manifestă dificultăți în exprimarea scrisă și orală; 

-Elevii nu disting clar particularitățile registrelor lingvistice. 

OPORTUNITĂŢI 

-Dezvoltarea nivelului de înțelegere și utilizare a structurilor gramaticale, lexicale în 

contexte motivante pentru elevi, prin crearea de materiale didactice atractive: fișe de 

lucru, filme, prezentări in PPT, etc;  

-Disponibilitatea elevilor de a se implica în activități alternative-proiecte, concursuri, 

joc de rol. 

AMENINŢĂRI 

-Pierderea interesului pentru citit cărți în limba franceză; 

- Lipsa studiului individual, considerând suficiente doar 

informaţiile dobândite la clasă. 
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MATEMATICĂ – INFORMATICĂ  

PUNCTE  TARI 

- Elevii au recuperat noțiunile lipsă pe parcursul semestrului 

- Interesul elevilor faţă de noile tehnologii şi aplicaţii (TIC) 

- Elevii au demonstrate că pot rezolva teste care cuprind diferite tipuri de itemi; 

- Elevii sunt capabili să aplice în contexte noi informații asimilate pentru rezolvarea unor  

probleme concrete; 

PUNCTE SLABE 

- Programa foarte încărcată nu ne 

permite aprofundare și performanță 

OPORTUNITÃŢI 

- Noțiunile noi  vor fi asimilate corespunzator, datorită deprinderilor obținute. 

- Folosirea materialelor audio- 

video în procesul de învățământ; 

- Utilizarea la clasă a unor metode interactive la care să participe toți elevii; 

- Participarea elevilor la concursurile școlare 

AMENINŢÃRI 

- Dezinteresul elevilor față de 

învățare 

ȘTIINȚE 

PUNCTE  TARI 

- Aplicabilitatea notiunilor  insusite; 

- Utilizarea corecta a terminologiei   specifice disciplinei; 

   -    Formularea itemilor în concordanţă cu nivelul de înţelegere 

al elevilor  

   -   Verificarea modului în care au fost însuşite conţinuturile 

predate în anul şcolar ; 

   -   Familiarizarea elevilor cu tipuri diferite de itemi – obiectivi, 

semiobiectivi, subiectivi ; 

    -   Aplicarea cunoştintelor dobândite în explicarea unor 

experimente simple ; 

   -  Curiozitatea manifestata de catre elevi in primul an de studiu 

al unei stiinte; 

   -   Nivelul intelectual si interesul crescut al majoritatii elevilor. 

PUNCTE SLABE 

- Capacitate de analiza si sinteza limitata 

constanta in pregatire; 

  -   Atenţia redusă acordată de elevi rezolvării subiectelor testului ; 

  -   Înţelegerea greşită a cerinţelor itemilor, a termenilor şi noţiunilor 

utilizate de fizică; 

  -   Întâmpinarea unor dificultăţi în ceea ce priveşte exprimarea corectă 

şi coerentă, în elaborarea unui răspuns cuprinzător; 

  -   Lipsa deprinderilor de a aplica noțiunile studiate în rezolvarea de 

probleme; 

  -   Utilizarea cu dificultate a informaţiei ştiinţifice în cadrul 

argumentărilor cu conţinut fizic; 

  -   Volumul mare de muncă pentru cadrul didactic în timp limitat în 

cazul evaluării iniţiale ; 

  -   Lipsa unui ritm sustinut in studiul stiintelor, din partea unor elevi. 
OPORTUNITÃŢI 

- Utilizarea mijloacelor media in predare 

adecvarea continuturilor la aria de interes a filierei vocationale; 

  -     Ocazia unei evaluări unitare la nivel de şcoală/oraş ; 

AMENINŢÃRI 

- Volum de informatie/ timp alocat 

complexitate / arie de interes; 

  -     Supraîncărcarea programelor şi a manualelor şcolare ; 
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  -     Implicarea unor părinţi în formarea unei atitudini pozitive 

faţă de şcoală şi faţă de procesul de învăţământ ;  

  -    Familiarizarea elevilor cu itemii specifici examenelor 

naţionale ; 

    -     Elaborarea pe baza procesului de evaluare a    strategiilor şi 

obiectivelor activităţii didactice ulterioare. 

- Implicarea elevilor in realizarea unor proiecte tematice. 

 

 -      Deteriorarea limbajului ştiinţific ; 

 -      Gradul ridicat de dificultate folosit de manualele şcolare în 

abordarea conţinuturilor, ceea ce le face inaccesibile elevilor ; 

 -     Numărul redus de ore alocate studiului stiintelor în raport cu 

conţinutul programelor şcolare; 

    -    Presiunea/importanta mediei generale din gimnaziu pentru admiterea 

la liceu; 

    -     In laboratoarele de fizica-chimie si biologie se desfasoara ore la alte 

discilpine. 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

PUNCTE  TARI 

 

Disponibilitatea elevilor catre practicarea anumitor ramuri 

de sport;; 

Existenta unei baze sportive amenajate 

Dotarea salii de sport cu instalatii corespunzătoare 

Obtinerea unor rezultate bune la concursurile de atletism 

,badminton,volei si baschet 

 

PUNCTE SLABE 

Imbolnaviri frecvente a elevilor ca urmare a unei slabe imunitati a 

organismului; 

- - Nerespectatea regulamentului privind desfasuarrea orelor de educatie 

fizica 

-Existenta unor elevi dezinteresati de sport ca urmare a educatiei primite in 

familie; 

Numărul mic de ore de educaţie fizică la liceu,comparativ cu solicitările  şi 

dorinţele elevilor; 
OPORTUNITÃŢI 

-Fonduri pentru achizitionari de materiale sportive si  

amenajari de terenuri de sport; 

Imbunatatirea starii de sanatate prin prezenta la orele de 

educatie fizica si prin lucrul individual 

- Participarea elevilor  la cât mai multe activităţi 

extraşcolare 

AMENINŢÃRI 

-Scăderea interesului elevilor pentru sport si activităţile sportive  

- -Obezitatea crescuta, nepasarea unor elevi pentru statrea de sanatate 

Dezinteresul parintilor faţă de proprii copii pentru mişcare,pentru practicarea 

exercitiilor fizice chiar în scop curativ; 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

PUNCTE  TARI 

 Evaluarea a vizat aspecte calitative ale activ didactice accentul cazând pe formarea de competente:  

- Dezvoltarea fizică şi motrică; dezvoltarea socio-emotională; dezvoltarea limbajului si a 

comunicării; Dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare 

 Aprecierea rezultatelor şcolare  s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru 

PUNCTE SLABE 

- Orarul de începere al activităţii a 

ridicat probleme de adaptare copiilor de 

vârstă şcolară mică 
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unităţi de conţinut grupate în diverse moduri încât să răspundă standardelor de performanţă, stabilirea 

probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior a modalităţilor de dezvoltare, ameliorare sau 

recuperare, însoţirea evaluării de observaţii şi aprecieri folositoare şi părinţilor în ideea supravegherii 

actului de învăţare. 

 S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu 

diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de 

învăţământ. 

 Evaluarea activităţilor proiectate în cadrul unei zile sau la sfârşitul unei unităţi de învăţare s-a 

realizat prin metode tradiţionale şi prin mijloace specifice clasei pregătitoare; 

 Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu 
progresul realizat notarea ritmică, prin asigurarea caracterului formativ al evaluării 
 Lucrările realizate, testele de evaluare sunt păstrate in portofolii personale, fiind prezentate 

periodic părinților. 

 Motivarea elevilor pentru activitatea de învăţare s-a făcut prin intermediul încurajărilor şi 

recompenselor nonstandard 

OPORTUNITĂŢI 

- Implicarea unui număr mai mare de părinţi în susţinerea activităţii educaţionale 

- Implementarea unui sistem electronic prin care părinţii pot avea permanent acces la rezultatele  

copiilor. 

- Introducerea noilor tehnologii in activităţile de predare-învăţare-evaluare, dar şi de comunicare 

AMENINŢĂRI 

- Suprasolicitarea elevilor din cauza 

orarului şcolar 

- Numar mare de elevi la unele clase 

(29 sau 30 de elevi) 

 

MUZICA – PIAN 

PUNCTE  TARI 

-   Evaluarea initiala se aplica pe baza repertoriului studiat in vacanta 

 -   Motivarea de a performa pe pianul din sala    ”Sergiu Celibidache ”  a colegiului 

-   Planificarile realizate la inceputul anului scolar au fost respectate,elevii au parcurs 

materialul propus,cu care au participat la auditii,concursuri si verificarea semestriala 

-   Motivarea elevilor pentru studiul instrumentului pian 

PUNCTE SLABE 

-   Orarul foarte incarcat al elevilor 

-    Lipsa de sustinere si intelegere a parintilor in ceea ce 

priveste sudiul individual al copiilor 

-   Lipsa instrumentului acasa 

OPORTUNITÃŢI 

-   Sala de curs ofera conditii optime pentru desfasurarea orelor de specialitate 

-   Elevii participa la spectacole,auditii si concursuri,prezentand un nivel de pregatire 

bun 

                           AMENINŢÃRI 

-Atitudinea unor parinti care au multe pretentii,sustinand ca 

talentul copiilor lor nu e apreciat de profesor 
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MUZICĂ – SUFLĂTORI-PERCUȚIE 

PUNCTE  TARI 

- Evaluarile initiale au avut o prestatie foarte buna,rezultatele fiind printre 

cele mai bune. 

- Promovabilitate 100% 

- Elevi implicați în activități de colaborare 

PUNCTE SLABE 

- Imdiferenta unor elevi in privinta studiului 

individual,lipsa instrumentului personal,ore si teme 

nestudiate. 

- Orar foarte încărcat 

- Volum foarte mare de cerințe la cultura generală 

OPORTUNITÃŢI 

- Introducerea unui sistem unitar de evaluare pentru invatamantul 

vocational la verificarile si examenele anuale 

- Descoperirea, formarea și dezvoltarea elevilor cu aptitudini muzicale. 

- Cabinete dotate și amenajate 

AMENINŢÃRI 

- Apar datorita situatiei create de parintii care din 

cauza muncii nu pot lua legatura cu scoala,ore 

lipsa,absente nemotivate,toate ducand la migratia spre alte 

instrumente sau specialitati. 

- Lipsa motivației pe plan social 

STUDII TEORETICE-ANSAMBLU CORAL – CANTO 

PUNCTE  TARI 

- Evaluare initiala se aplica pe baza cunostintelor acumulate in anii precedenti 

- Evaluarea formarii competentelor cheie in randul elevilor 

- Creștere generală a mediilor 

- Procent de promovare mare la sfârşit de an şcolar 

- Explicaţii clare privind desfăşurarea orelor de curs 

- Lucrul în echipă 

- Elevii si-au insusit notiunile si cerintele formulate in timpul stabilit conform 

programei scolare. 

-  Participarea elevilor pentru la doua cursuri de tip Masterclass in arta vocala lirica ; 

- elevii au reusit sa faca diferanta intre stilurile de predare a tehnicii vocale clasice de 

cant, ( bel canto) realizate de profesori din centre universitare diferite ;  

- elevii au fost apreciati atat de profesorii CNA « Regina Maria »cat si de profesorii 

institutiilor de invatamant partenere ; 

- de Ziua Internationala a Vocii elevii au participat la cursuri de igiena si intretinere 

vocala. 

PUNCTE SLABE 

- Insuficienta studiului practic al elevilor 

- Interes descrescător pentru disciplinele de 

specialitate 

- Dezinteresul unor elevi faţă de orele de 

ansamblu coral 

- Lipsa motivaţiei aprofundării lucrărilor din 

repertoriul naţional şi internaţional 

- Ritm inconstant in asimilarea si fixarea  
-  programarea din timp a “atelierelor de lucru” 

astfel incat sa nu concida cu perioadele sustinerii 

tezelor, a verficarilor; 

- mediatizarea din timp si cat mai des a 

activitatilor artistice pregatite de elevi; 

- organizarea regulata de cursuri de maiestrie 

vocala, ateleire de miscare scenica; 

- introducerea unor cursuri optionale de 

miscare scenica; 

- cunostintelor de specialitate. 
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OPORTUNITÃŢI 

- Identificarea unor metode personalizate de studiu pentru elevi 

- O mai bună bază umană pentru selecția la olimpiade și concursuri 

- Schimburi de experienţă cu unităţi şcolare, cu profil artistic, din ţară şi străinătate 

- Participarea in cadrul evenimentelor organizate de :CNA „Regina Maria‟; 

participarea la vizionare de spectacole atat live - TNOB, cat si inregistrari. 

- Contactul cu profesori din mediul universitar sau din alte Institutii de invatamant, are 

avantajul de a deschide cai spre imbunatatirea metodelor de lucru la clasa de arta vocala. 

AMENINŢÃRI 

-  

- Lipsa implicarii parintilor in procesul 

educational de specialitate al elevului 

- Lipsa motivației pentru atingerea criteriilor de 

performanță 

- Lejeritatea şi superficialitatea cu care unii 

elevi tratează ora de ansamblu coral 

Conditii sociale variabile 

 

COREGRAFIE – ARTA ACTORULUI 

 

PUNCTE  TARI 
●Educabilii în mare majoritate deschiși, entuziaști cu inițiativă; 
●Dorința de a performa în vederea participării la olimpiade, concursuri 

naționale/internaționale 
●Relația profesor – elev, profesor – profesor favorizează un climat deschis și stimulativ; 

●Planificările din aria curriculară – arte este conformă cu metodologia; 

●Diversitatea  activităților extrașcolare în vederea promovării imaginii acesteia. 

 

PUNCTE SLABE 
●Familia nu este implicată întotdeauna suficient în 

educarea copiilor; 

 ●Probabilitatea  creșterii absenteismului la elevii din 

ciclul liceal inferior/superior; 

 

 

OPORTUNITĂȚI 
● Parcurgerea prin stagiu de formare profesională în parteneriat cu instituţii/companii din 

domeniul industriei interpretative europene, a unor conţinuturi şi obiective de formare 

specifice specialității coregrafie; 
●Participarea la olimpiade și concursuri naționale/internaționale; 
●Colaborarea cu alte instituții sau persoane  fizice interesate de activitatea educativă. 

●Promovarea rezultatelor elevilor, implicit ale colegiului prin intermediul mijloacelor 

mass media. 

 

AMENINŢĂRI 
●Rezultatele ,,peste așteptări" pot să inducă un 

sentiment de automulțumire și de diminuare a 

efortului, pentru obținerea unor  rezultate mai bune pe 

viitor. 
●Neconcordanța dintre abilitate, competențele și 

cunoștințele dobândite de anumiți elevi 

 

 

 



22 

 

ARTE VIZUALE 

PUNCTE  TARI 

*Calitatea resursei umane: majoritatea profesorilor sunt calificati sau 

titulari. 

 *Conșientizarea nevoii de exercițiu zilnic pentru obținerea performanței 
 

 *Pregătirea profesională – participarea cadrelor didactice la diferite cursuri 

(iniţiate de ISJ ş.a). 

 *Experienţa în elaborarea instrumentelor de evaluare sau forme de 

evaluare. 

 *Implicarea în activităţi cultural-artistice şi ştiinţifice, care să contribuie la 

sporirea prestigiului colegiului. 

PUNCTE SLABE 

*Lipsa infrascructurii şi a rețelei de informație digitală necesară 

catredrei. 

  *Lipsa comunicării între membrii catedrei (în unele cazuri). 

  *Insuficienta utilizare a metodelor active şi de evaluare alternative 

la ore. 

  *Scăderea unor parametri de performanţă al  elevilor în ultimii ani, 

datorită factorilor extra-educaționali. 

* Lipsa programelor şcolare pentru disciplinele de specialitate din 

clasele a XI-a si a XII-a 

 

OPORTUNITÃŢI 

*Elevii au posibilitatea expunerii celor mai bune lucrări în spaţiu public 

*Participarea la cursuri ce au ca finalitate elaborarea de activităţi de 

învăţare centrate pe elev, mai atractive şi mai motivante pentru aceştia. 

 *Implicarea  membrilor catedrei în diferite proiecte educative şi 

perteneriate. 

 *Sponsorizări. 

*Evenimentele expoziţionale, concursurile si rezultatele obîinute sunt 

promovate în mass-media. La sfârşitul clasei a XII-a elevii au posibilitatea 

de a obţine atestatul de competenţă în domeniul artelor vizuale 

AMENINŢÃRI 

 *Dezinteresul unor părinţi faţă de actul educativ şi problemele 

acestora. 

 *Atragerea profesorilor în alte domenii de activitate, mai atractive 

din punct de vedere financiar. 

 *Educaţia nu mai este privită de către elevi ca un mijloc de 

promovare socială. 

 

*Absenteismul, lipsa de implicare a unor parinţi 
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IV. Concluzii privind progresul înregistrat de elevi pe parcursul anului şcolar: 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

Progresul elevilor poate fi explicat prin modalitatea de evaluare folosită care a avut un caracter 

stimulativ şi nu coercitiv 

Activitatea de învăţare a fost individualizată şi diferenţiată respectând particularităţile individuale 

şi de vârstă 

Au fost organizate activităţi de pregătire suplimentară incluse în Programul „Pentru un început de 

succes” 

 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LIMBI MODERNE 

Testarile de progres si cele aplicate la sfarsit de capitol sau de unitate de invatare,au avut ca scop 

stabilirea progresului elevilor in ceea ce priveste achizitia de informatie lingvistica si utilizarea 

acesteia in context functional . 

Aceasta s-a concretizat prin realizarea de sesiuni de referate si dezbateri, sesiuni de simulare a 

probelor de examen de obtinere a competentelor lingvistice - teste scrise, teste de producere  de 

mesaje orale, precum si de intelegere a mesajului audiat - la clasele de liceu. La clasele de 

gimnaziu s-au aplicat teste de sondaj cu diferite tipuri de itemi, dar si teste grila. 

Printre alte metode de evaluare a nivelului de cunostinte a elevilor s-au numarat sesiunile de 

prezentari de proiecte si de portofolii tematice, acestea bucurandu-se de mult success in randul 

elevilor colegiului. 

 MATEMATICĂ – INFORMATICĂ 

Majoritatea elevilor au inregistrat progres, concluzie extrasa prin compararea testelor inițiale cu  

cele de pe parcursul semestrului. Restul elevilor care nu au progresat beneficiază de exerciții  

diferențiate. 

Disciplina: TIC  Elevii au demonstrat bune cunoştinte de utilizarea a calculatorului, a diferitelor 

tipuri de software şi a noilor tehnologii.  

Disciplina: Matematică Elevii au demonstrat bune cunoştinte de matematică însușindu-și foarte 

bine definițiile și teoremele, pe care apoi le-au aplicat în rezolvarea de probleme. 

ȘTIINȚE 

      Progresul înregistrat de elevi în anul şcolar 2018-2019 a fost posibil utilizând următoarele 

strategii didactice: folosirea metodelor activ-participative; adaptarea strategiilor didactice la nivelul 

de cunoştinţe ale elevilor; dezvoltarea limbajului ştiinţific prin exerciţii de comunicare, activităţi de 

documentare; stimularea elevilor prin încurajări , laude; dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi 

interevaluare. 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Aplicând tratarea diferenţiată, pe grupe valorice şi personalizând pregătirera prin crearea traseelor 

individuale de instruire am obţinut reultate bune şi foarte bune la probele şi normele de control 

pentru fiecare clasă 

MUZICĂ – PIAN -   Pornind de la rezultatele obţinute de elevi la evaluările care au avut loc 

(iniţială, pe parcurs si sumative), se constată un progres constant al acestora pe parcursul intregului 

an scolar. Prin abordarea flexibilă şi dinamică a currículum-ului la clasă, prin dezvoltarea de 

deprinderi şi comportamente specifice  şi prin parcurgerea unor piese ce corespund repertoriului 

prevăzut în programa de specialitate  s-a obţinut asigurarea progresului elevilor atât la Pian 

Principal cât şi la Pian - Instrument la alegere si la Pian Complementar. Progresul elevilor este 

evidenţiat şi în înregistrările video realizate cu prilejul numeroaselor prezenţe pe scenă în calitate 

de interpreţi, atât la audiţii, spectacole, serbări şcolare cât şi la concursul de profil. În activitatea 

didactică efortul costant a fost orientat spre individualizarea procesului de învăţare-predare, 

răspunzând astfel nevoilor individuale de studiu, informare şi formare a elevilor .Standardele, 
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relevante  din punctul de vedere al motivării elevului pentru învăţare, au fost orientate spre profilul 

de formare al acestuia la finalizarea parcursului şcolar ca tânăr interpret şi la formarea viitorului 

muzician performant. 

STUDII TEORETICE-ANSAMBLU CORAL – CANTO 

Elevii au căpătat încredere şi curaj în capacitatea lor de a cânta, atât în grup, cât şi individual. 

Am abordat în mod diferit strategiile didactice în vederea valorificării potenţialului fiecărui elev. 

Am purtat discuţii periodice cu diriginţii claselor. 

Elevii au prezentat un real interes fata de dezvoltarea tehnicii vocale, de participarea de cursuri de 

maiestrie vocala, susținute de personalități artististice marcante, dezvoltarea capacităților de 

autoevaluare și autocorectare, motivarea pentru participarea la concursuri. 

COREGRAFIE – ARTA ACTORULUI 

În urma analizei efectuate prin compararea notelor obținute la disciplinele din aria curriculară - arte, 

coregrafie-arta actorului la finalul anului școlar 2018–2019, se remarcă un progres pe toate palierele 

de activitate, drept dovadă stau rezultatele obținute la examenle de certificare a competențelor 

profesionale,examenul de evaluare a aptitudinilor pentru admiterea la liceu și nu în ultimul rând 

examenele finale, participarea la spectacole. Elevii secției arta actorului au luat contact direct cu 

actori și regizori profesioniști prin intermediul workshop-urilor sau al spectacolelor la care au 

participat efectiv, experimentând la public ceea ce au învățat la orele de arta actorului, înțelegând 

importanța antrenamentului zilnic pe care trebuie să îl facă pentru a ajunge la performanță. 

Parteneriate încheiate cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Proiect educațional inter-

instituțional încheiat cu Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu”, Medgidia „Împreună pentru Artă”, 

parteneriat cu Ministerul  Sănătății- Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța, coordonator 

P.N.V. Dr. Loti Popescu parteneriat cu M.A.I., Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Constanța, Proiect Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național  

„Am aflat...azi” Proiectul „Jocul de-a istoria”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, 

Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, Proiectul Județean „Cuvinte 

magice.Vă rog! Poftim! Mulțumesc!” inițiat de Asociația pentru Promovarea Egalității între Tineri 

– ADAPTO, Asociația Împreună pentru Viitor Constanța, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean, AYG România și Radio Constanța. 

În vederea promovării specializărilor coregrafie-arta actorului în comunitate și în străinătate, 

se remarcă participarea elevilor cu rezultate foarte bune la festivaluri și  concursuri internaționale: 

Sibiu Dance Competition 05-07.10.2018, Bucharest Dance Festival Winter Edition noiembrie 2018, 

Festivalul Internaționa de Teatru, Muzică și Dans „Neghiniță” 09-11.11.2018, Concursul 

Internațional de Dans „Lebăda de Cristal”, ediția „Royal Swan”, 23-25.11.2018, Youth American 

Grand Prix Semi finala Cattolica, noiembrie, 2018 și Young Stars Ballet Competition 01-

03.02.2019, DWC Romanian Qualifier, Bucharest 16-17.02.2019, calificați Marea Finală iulie 

2019, Braga, Portugalia, Concursul Național „Margareta Sterian” 01-03.03.2019, Buzău, Concursul 

Internațional de Dans Clasic și Contemporan „Lebăda de Cristal” București, 04-07.04.2019, 

Concurs Internațional de dans „Attitude Balllet Competition”, Bacău 26.05.2019, Festivalul de 

Dans „Stelele Aurii”, Constanța, 24-26.05.2019, Concursul Național de Artă Coregrafică 

„EURODANS”, ediția a X-a, C.A.E.N., domeniul cultural artistic-dans, poziția 47, Ploiești 

08.06.2019, Concursul Județean de Dans „Arabesque”, Constanța, 09.06.2019, Concursul 

Internațional de Dans Black Sea, ediția a XI-a, Constanța, 15-16.06.2019. 
 

 

V. Identificarea cauzelor regresului elevilor/rezultatelor slabe obţinute de elevi pe parcursul 

anului şcolar: 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LIMBI MODERNE 
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Elevii sunt suprasolicitați în anumite perioade din timpul anului școlar ( în timpul olimpiadelor 

școlare, a lucrărilor scrise semestriale, a verificărilor la disciplinele de specialitate ), astfel încât nu 

pot acorda atenție suficientă pregătirii pentru studiul la lb. și lit.română, lb. moderne Nu toți elevii 

au același ritm de învățare și asimilare a cunoștintelor, de aceea nu pot ține pasul cu elevii cu 

performanțe, se demoralizează și își pierd interesul de a progresa la aceasta disciplină. 

MATEMATICĂ – INFORMATICĂ  

Nu s-a înregistrat regres școlar. 

Rezultatele slabe obtinute de unii elevi se datoreaza lipsei de consecventa in pregatirea la 

matematica , precum si a efortului de a acoperi golurile la aceasta disciplina . 

ȘTIINȚE 

 Unele rezultate slabe s-au inregistrat deoarece chimia, fizica si biologia sunt stiinte complexe,  

    iar numarul de ore pe saptamana este insuficient pentru intelegerea acestora. De asemenea,     

    posibilitatea de realizare a experimentelor individuale si pe grupe este limitata. 

    STUDII TEORETICE-ANSAMBLU CORAL - CANTO 
    In urma dicutiilor cu invatatorii/dirigintii, am constatat ca regresul in cazul unor elevi se datoreaza     

   unor probleme in mediul familial. 

Cauza principala este reprezentata de lipsa studiului individual 

Slaba motivație a elevilor din învățământul vocațional 

COREGRAFIE – ARTA ACTORULUI 
    Au fost identificate două eleve ale căror rezultate, prin absențe sau dese scutiri medicale au avut 

     consecință nepromovarea probelor de aptitudini admitere liceu la finalul semestrului II.  O elevă din 

  cls.a VII-a din motive medicale nu a putut susține examenul de final de an, aceasta îl va susține în  

  perioada 17-26.07.2019, conform calendarului în vigoare. 
 

_______________________________________________________________________________ 

VI. Promovabilitatea elevilor la sfârşitul anului şcolar : 

Disciplina MEDII OBŢINUTE DE ELEVI 

SUB 5 5 6 7 8 9 10 
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C. PROIECTE /ACŢIUNI / ACTIVITĂŢI DERULATE LA NIVELUL CATEDREI / COMISIEI METODICE: 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

Denumirea proiectului/acţiunii 

/ activităţii 

Obiective / Scop  Perioada/ 

data/ 

locaţia 

Participanţi / 

Invitaţi  

Coordonator  Rezultate  Evaluare  Obs. 

Metodologia şedinţelor cu 

părinţii la clasele primare 

Organizarea 

activităţilor cu părinții 

Oct 2018 

CNA Regina 

Maria 

Cadrele didactice 

comisie învăţători 

Prof. 

Vărășteanu 

Mihaela 

 

Referat  - - 

Erori si factori perturbatori in 

evaluarea școlara 

Formarea capacitații de 

autoevaluare. 

Identificarea factorilor 

facilitatori şi 

perturbatori ai 

activităţii şcolare 

Oct 2018 

CNA Regina 

Maria 

Cadrele didactice 

comisie învăţători 

Prof. 

Codreanu 

Claudia 

modele de teste de 

evaluare-

interpretare 

- - 

Doar prin EDUCAŢIE visul 

meu devine realitate 

Receptarea valorilor 

culturale 

5 Oct. 2018 Elevii clasei P A  

Părinţi 

Prof. 

Vărășteanu 

Mihaela 

 

Activitate practică 

Expoziţie 

Compoziţii aplicative 

Cartea unui vis Expoziţie 

 

Să învăţăm despre cutremure! Recunoaşterea 

formelor de 

manifestare a 

catastrofelor naturale 

Nov. 2018 

CNA  

Regina Maria 

Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof. 

Vărășteanu 

Mihaela 

 

Activităţi practice Expoziţie  

Şcoala la aniversare, ţara e în 

sărbătoare 

Receptarea valorilor 

culturale 

Dec  2018 

CNA  

Regina Maria 

Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof. 

Vărășteanu 

Mihaela 

 

Activităţi practice Expoziţie  

Moş Crăciun vine acum Reînvierea datinilor şi 

tradiţiilor de Crăciun 

în spaţiul comunitar 

Dec. 2018 Sala 

de festivităţi 

Elevii clasei 

Pregătitoare 

Prof. 

Vărășteanu 

Mihaela 

 

Activitate artistica Piesă de teatru 

Recitări de poezii 

Interpretări de cântece 

Compoziţii aplicative 

Carnaval  

Expoziţie 

- 

Hai să dăm mână cu mână! Receptarea valorilor 

democratice 

Ian 2019 Sala 

de clasă 

Elevii clasei 

Pregătitoare 

Prof. 

Vărășteanu 

Mihaela 

 

Evaluarea orală a 

prin întrebări şi 

răspunsuri 

Activitate practică 

Confecţionarea Horei 

Unirii  

Expoziţie  
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Alb şi roşu-n calendar Reînvierea datinilor şi 

tradiţiilor în spaţiul 

comunitar 

Martie 2019 

Sala de 

festivităţi 

Elevii clasei 

Pregătitoare 

Prof. 

Vărășteanu 

Mihaela 

 

Activitate artistica Recitări de poezii 

Interpretări de cântece 

Compoziţii aplicative 

Elevii 

clasei 

Pregătitoare 

Târg de prăjituri Stimularea 

activităților de 

voluntariat 

Nov 2019 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. M. 

Vărăşteanu 

Reamenajare  sală 

de clasă și hol 

Activități practice 

 
- 

La mulți ani de ziua ta copile ! Participarea la acțiuni 

cu caracter educativ 

dedicate copiilor 

1 iunie 2019 

Delfinariu Cta 

Elevii clasei P A  

Părinţi 

 Plantarea de flori Activități practice 

 

- 

Rămas bun, Clasa Pregătitoare 

 

Formarea unui 
comportament 
responsabilitate faţă 
de sine, faţă de alţii, 
faţă de mediul 
educaţional 

Iunie 2019 

CNA Regina 

Maria 

Elevii clasei P A  

Părinţi  

Prof. M. 

Vărăşteanu 

Recitări de poezii 

Interpretări de 

scenete/ cântece 

 

Activități practice 

 

- 

Sărbătoarea florilor – Ziua 

Educației 

Stimularea 

creativității la școlarii 

de vârstă mică 

CNA Regina 

Maria 

Clasa IIIA 

Clasa IIIB 

Prof. Enache 

Monica 

Prof. 

Codreanu 

Claudia 

Desene 

Colaje  

  

Vizionarea spectacolului de 

teatru Micuța Dorothy 

Diseminarea formelor 

diferite de artă la 

școlarii din clasele 

primare 

Tetrul Național 

de Operă și 

Balet Oleg 

Danovski 

Constanța  

Clasele primare  Prof. 

Codreanu 

Claudia 

Spectacol de teatru   

 Copilăria Reginei Maria - 

audiție 

Diseminarea formelor 

diferite de artă la 

școlarii din clasele 

primare 

  CNA Regina 

Maria 

Clasele primare   Prof. Enache 

Monica 

Profesori pian 

 Audiție pian   

Da, Eu Pot! – modulul Povestea 

lui Eu Pot 

Stimularea 

activităților de 

voluntariat 

 Asociația 

Dăruiește Aripi 

Clasele primare  Prof. Stavăr – 

Vergea 

Izabela 

 Ornamente 

Felicitări  
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Târg de prăjituri Stimularea 

activităților de 

voluntariat 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. Enache 

Monica 

Reamenajare  sală 

de clasă și hol 

  

 Concurs Național de desene 

Dincolo de cuvinte, inițiat de 

CJRAE Constanța 

Diseminarea  

informațiilor privind 

capacitatea de 

integrare a copiilor cu 

CES 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. Enache 

Monica 

Prof Daniela 

Stroia 

 Desen 

 

 

 

 

 

 

 

 Ora poveștilor  Stimularea lecturii la 

vârstă școlară mică 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. Enache 

Monica 

Bibliotecară 

Audiții creații 

literare 

 

  

 

O zi închinată lui Eminescu  Stimularea lecturii la 

vârstă școlară mică 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. Enache 

Monica 

Bibliotecară  

Audiții creații 

literare 

 

  

Poveste de Crăciun Diseminarea formelor 

diferite de artă la 

școlarii din clasele 

primare 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. Inga 

Dășanu 

Prof. Enache 

Monica 

Spectacol lectură 

 

 

 

 

 

 O carte citită, o lume 

descoperită, concurs regional 

Stimularea 

creativității la școlarii 

de vârstă mică 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. Enache 

Monica 

Prof. Stavăr 

Izabela 

Confecționare de 

afișe 

Clubul de lectură 

  

Zâmbet de copil Stimularea 

creativității la școlarii 

de vârstă mică 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. Enache 

Monica 

Prof. Stavăr 

Izabela 

Colaj   

„Creativitate  în folosul 

comunității”- activitate de 

- Elevii claselor 

primare 

confecționează 

23-29  

noiembrie 2018 

-profesori învățământ 

primar de la toate 

învățătorii Felicitări și plicuri Campanie mediatizată în 

presa locală 
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voluntariat 

Activitatea 1 

 

FELICITĂRI–cu 

elemente specifice 

anotimpului  iarna / 

sărbătoarea 

Crăciunului 

/Sala de clasă 

 

clasele 

- Asociația non-profit 

„Dăruiește aripi” 

170 buc. Campania de donații 

pentru finalizarea secției 

de neonatologie și 

chirurgie pediatrică  a 

Spitalului Județean 

Constanța 

Săptămâna fructelor și 

legumelor donate 

Activitatea 2 

 

-să doneze fructe și 

legume, alimente 

neperisabile în cadrul 

campaniei SNAC 

 

23-29  

noiembrie 

2018/ colegiu 

de arte 

-profesori învățământ 

primar de la toate 

clasele 

-Centrul de plasament 

“Antonio”, Constanța  

Psiholog 

școlar Daniela 

Stroia/ 

coordonator 

SNAC/ școală 

 

Alimente, fructe, 

legume, 

Campanie de voluntariat 

derulată în cadrul SNAC 

 

Cadoul din cutie 

Activitatea 3 

 

-să doneze  obiecte de 

îmbrăcăminte pentru 

copii, rechizite, 

dulciuri, jucării; 

18.12. 

2018 

-profesori învățământ 

primar de la toate 

clasele 

-CȘE “Delfinul”, CȘE 

“Maria Montessori 

Psiholog 

școlar Daniela 

Stroia- 

coordonator 

SNAC / 

școală 

 

Dulciuri, jucării, 

rechizite, obiecte 

de îmbrăcăminte 

pentru copii 

Campanie de voluntariat 

derulată în cadrul SNAC 

 

„Creativitate  în folosul 

comunității”- Vine primăvara 

activitate de voluntariat 

Activitatea 4 

-să confectioneze 

ornamente pentru 

dcorarea secției de 

pediatrie a Spitalului 

Județean C-ța 

Feb-martie 

2019 

-profesori învățământ 

primar de la toate 

clasele 

- Asociația non-profit 

„Dăruiește aripi” 

Cadre 

didactice de la 

clasele I-IV 

Peste 300 de 

ornamente din 

materiale 

reciclabile 

Campanie de voluntariat 

derulată în cadrul SNAC 

 

Să fim mai buni de Paște!- 

activitate de voluntariat 

Activitatea 5 

Să doneze jucării 

pentru secția de 

oncologie ambulatorie 

a Spitalului Județean 

Aprile 2019 -Clasa a II-a B, elevi, 

părinți. 

 -Asociația non-profit 

„Dăruiește aripi” 

Stavăr Izbela 25 de cadouri, 

jucării, cărți, 

cumpărate pentru 

copiii bolnavi de 

cancer 

Campanie de voluntariat 

derulată în cadrul SNAC 

 

Serbăm Ziua internațională a 

copiilor!- activitate de 

voluntariat 

-să confectioneze 

ornamente pentru 

dcorarea secției de 

pediatrie a Spitalului 

Mai 2019 -profesori învățământ 

primar de la toate 

clasele 

Stavăr Izabela Peste 100 de 

ornamente din 

materiale 

Campanie de voluntariat 

derulată în cadrul SNAC 
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Activitatea 6 Județean C-ța - Asociația non-profit 

„Dăruiește aripi” 

reciclabile 

Săptămâna fructelor și 

legumelor 

Stimularea spiritului 

de voluntariat 

14-18noi Clasele primare  Psih.Stroia 

Daniela 

 

   

 Daruri de Crăciun Stimularea spiritului 

de voluntariat 

11-16DEC CLS PRIMARE Psih.Stroia 

Daniela 

 

   

Vizionarea spectacolului de 

teatru  

Diseminarea formelor 

diferite de artă la 

școlarii din clasele 

primare 

Tetrul Elpis 

Constanța  

Clasele primare  Prof. 

Codreanu 

Claudia 

Spectacol de teatru   

Da, Eu Pot!  Stimularea 

activităților de 

voluntariat 

 Asociația 

Dăruiește Aripi 

Clasele primare  Prof. Stavăr – 

Vergea 

Izabela 

 Felicitări   

Târg de prăjituri Stimularea 

activităților de 

voluntariat 

CNA Regina 

Maria 

Clasa a-IV-a Prof. 

Magardician 

Alis 

Reamenajare  sală 

de clasă  

  

 O carte citită, o lume 

descoperită, concurs regional 

Visuri de copil pe aripile 

toamnei 

Stimularea 

creativității la școlarii 

de vârstă mică 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. 

Magardician 

Alis 

Prof. Stavăr 

Izabela 

Confecționare de 

afișe 

  

O zi închinată lui Eminescu Stimularea lecturii la 

vârstă școlară mică 

CNA  Clasele primare Prof 

Măgărdician 

Alis  

Bibliotecar 

Ivan Raluca 

Auditii Creatii 

literare 

  

Copacul educatiei – Ziua 

Educației 

Stimularea 

creativității la școlarii 

de vârstă mică 

Sem 1/ 

CNA Regina 

Maria 

Clasa I A Prof. Matei 

Daniela 

Desene 

Colaje  
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Vizionarea spectacolului de 

teatru Punguța cu doi bani 

Diseminarea formelor 

diferite de artă la 

școlarii din clasele 

primare 

Sem 1/ 

Teatrul pentru 

copii și tineret 

Căluțul de 

mare Constanța  

Clasele primare  Prof. 

Codreanu 

Claudia 

Spectacol de teatru   

 Ziua Sfantului Andrei Diseminarea 

informatiilor 

referitoare la intaiul 

crestinator al 

Romaniei 

  Sem 1/ 

Centrul 

Cultural 

Th.Burada 

Clasa I A  Prof. Enache 

Monica 

Profesori pian 

 Audiție pian   

Cuvinte magice Stimularea 

activităților de 

voluntariat 

 Sem 1 si 2/ 

Asociația 

pentru Viitor 

Constanta 

Clasele primare  Prof.  Matei 

Daniela 

Magardician 

Alis 

Bujin Cornelia 

 Concurs interactiv    

 Proiect privind combaterea 

violenței la vârsta școlară mică  

Diseminarea  

informațiilor privind 

combaterea violenței 

la vârsta școlară mică 

Sem1/ 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. Matei 

Daniela 

Prof Daniela 

Stroia 

 desene 

 

 

 

 

 

 

 

 Ora poveștilor  Stimularea lecturii la 

vârstă școlară mică 

Sem1/ 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. Matei 

Daniela 

Bibliotecară  

Audiții, creații 

literare 

 

  

 

Eminescu-poetul nepereche al 

neamului romanesc 

 Stimularea lecturii la 

vârstă școlară mică 

Sem1/ 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. Matei 
Daniela 
Bibliotecară  

Audiții creații 

literare 

 

  

Vine, vine Mos Crăciun Stimularea increderii 

in sine 

Sem1/ 

CNA sala de 

clasa 

Clasa I A Prof.Matei 

Daniela 

Serbare scolara 
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Targul mărțișorului  

Mucenicii 

Stimularea 

activităților de 

voluntariat 

21.02.2019 

11.03.2019 

Clasa I A Prof.Matei 

Daniela 

Martisoare, 

felicitari 

desene 

  

Micul creștin în biserică Stimularea spiritului 

crestin si 

sensibilizarea 

religioasa a elevilor 

Sem1/ sem2 Clasa I A Prof.Matei 

Daniela 

desene   

Ramas bun clasa I Stimularea increderii 

in sine 

Sem2/ 

CNA sala de 

clasa 

Clasa I A Prof.Matei 

Daniela 

Serbare scolara 

 

  

Sărbătoarea florilor – Ziua 

Educației 

Stimularea 

creativității la școlarii 

de vârstă mică 

CNA Regina 

Maria 

Clasa III A 

Clasa IIIB 

Prof. 

Codreanu 

Claudia Prof. 

Enache 

Monica 

Desene 

Colaje  

  

Vizionarea spectacolului de 

teatru Micuța Dorothy 

Diseminarea formelor 

diferite de artă la 

școlarii din clasele 

primare 

Teatrul 

Național de 

Operă și Balet 

Oleg Danovski 

Constanța  

Clasele primare  Prof. 

Codreanu 

Claudia 

Spectacol de teatru   

Da, Eu Pot! – modulul Povestea 

lui Eu Pot 

Stimularea 

activităților de 

voluntariat 

 Asociația 

Dăruiește Aripi 

Clasele primare  Prof. Stavăr – 

Vergea 

Izabela 

 Ornamente 

Felicitări  

  

Târg de prăjituri Stimularea 

activităților de 

voluntariat 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. 

Codreanu 

Claudia 

Reamenajare  sală 

de clasă și hol 

  

 Concurs Național de desene 

Dincolo de cuvinte, inițiat de 

CJRAE Constanța 

Diseminarea  

informațiilor privind 

capacitatea de 

integrare a copiilor cu 

CES 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. 

Codreanu 

Claudia 

Prof D. Stroia 

 Desen 
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 Ora poveștilor  Stimularea lecturii la 

vârstă școlară mică 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. 

Codreanu 

Claudia 

Bibliotecară 

Audiții creații 

literare 

 

 

 

 

 

 

 

O zi închinată lui Eminescu  Stimularea lecturii la 

vârstă școlară mică 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. 

Codreanu 

Claudia 

Bibliotecară 

Audiții creații 

literare 

 

  

De-a arhitectura în orașul meu Dezvoltarea 

aptitudinilor de 

observație, percepție 

și analiza critică a 

mediului construit al 

localității; stimularea 

creativitatii și 

dezvoltarea simțului 

spațial și cultura 

vizuala; îmbunătățirea 

abilităților de 

colaborare, 

comunicare și lucru în 

echipă; stimularea 

simțului civic. 

CNA Regina 

Maria 

Clasa a III-a A Prof. 

Codreanu 

Claudia 

Arh. Cutova 

Iulia 

Expozitie machete   

 

 

 

 O carte citită, o lume 

descoperită, concurs regional 

Stimularea 

creativității la școlarii 

de vârstă mică 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. 

Codreanu 

Claudia 

Prof. Stavăr 

Izabela 

Confecționare de 

afișe 

Clubul de lectură 

  

Zâmbet de copil Stimularea 

creativității la școlarii 

de vârstă mică 

CNA Regina 

Maria 

Clasele primare Prof. 

Codreanu 

Claudia 

Prof. Stavăr I. 

Colaj   
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LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

Denumirea proiectului/acţiunii / 

activităţii  

Obiective / Scop  Perioada/ 

data/ 

locaţia 

Participanţi / 

Invitaţi  

Coordonatori  Rezultate  Evaluare  Obs. 

Olimpiadele școlare 

 

Activitățile metodice din cadrul 

Cercului pedagogic  

-Sesiune de referate – Mihai 

Eminescu 

- Colocvii 

”Regina Maria în sufletul 

copiilor”– activitate școlară 

interdisciplinară - Ziua școlii  

Sesiune de comunicări 

științifice în cadrul Proiectului 

”Fac ce vreau dar ştiu ce fac” 

Activitati de voluntariat SNAC 

„Project Romanian Rescue” 

 

Activitate ”Spune NU 

violenței”  

 

Evaluarea cunoștințelor 

elevilor; responsabilitatea în 

cadrul unei competiții 

 

Formarea unor deprinderi, 

dezvoltarea unor abilități, 

punând elevul în diverse 

situații de viață 

 

Conștientizarea valorilor 

naționale 

Cultivarea gustului estetic al 

elevilor 

Decembrie-

februarie 

2018-2019 

 

 

Decembrie  

2018 

Aprilie 2019 

 

 

 

C.N.A. 

”Regina 

Maria”/ 

ianuarie 2019 

Martie 2019 

Liceul 

George 

Călinescu   

Elevi 

Profesori de 

romana din 

cadrul 

cercului 

pedagogic 

Cringasu 

Georgiana 

 

 

Pindic Doinita 

 

Vranceanu Irina 

 

  Mitrica Doina 

 

 Acatrinei 

Mihaela  

 

 Bratu Ana 

 

Georgescu 

Mariana 

Premii si 

mentiuni 

Adeverinte 

si diplome 
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Activitate SNAC « Lecţii de 

viaţă » 

« Ce înseamnă libertatea » 

« Scrisoare pentru prietenul 

meu » 

 

Pregătirea elevilor pt 

olimpiadele școlare/concursuri 

 

Pregătirea elevilor pentru 

examenele naționale 

Evaluarea lucrărilor la Testarea 

Națională clasa a VIII-a 

Simulare clasa a XI-a, a XII-a 

 

Participarea la toate ședințele 

din cadrul catedrei/comisiilor 

 

Organizarea/participarea la 

activități de combatere a 

violenţei  

 

aprilie 2019 

 

 

Sem I 

 

 

 Sem I și II 

 

C.N.A. 

”Regina 

Maria”  

Penitenciar 

 

C.N.A. 

”Regina 

Maria” 

 

C.N.A. 

”Regina 

Maria”C.N.A

. ”Regina 

Maria” 
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Concurs naţional de creaţie 

« Tinere condeie » 

Cultură şi spiritualitate 

ISJ Constanta 

 

 

 

 

LIMBI MODERNE 

Denumirea  

proiectului/ acţiunii / activităţii  

Obiective / Scop  Perioada/ 

data/ 

locaţia 

Participanţi / 

Invitaţi  

Coordonator  Rezultate 

Evaluare  

Obs. 

Jeux de Langage Promovare limba franceza 21 noi 2018  Prof. Aura 

Stefanescu 

Premiul I Prof. Scupi 

Luminita 

Le Petit Renard Promovare limba franceza 10 mai 2019  Prof. Coltea Ana Mentiune Prof. Scupi 

Luminita 

Salonul international de Bamda 

Desenata 

Promovare limba franceza si banda desenata 7 iunie 2019  Alianta franceza 

Constanta 

 O mai buna 

cunoaștere a 

tehnicilor de 

desen 

Prof. Scupi 

Luminita 

Ziua limbilor moderne -"English 

around the world" 

 

 

- dezbaterea interculturalitatii cu o cazia 

zilei limbilor moderne 

sept. 

2019 

30 elevi 

 

 

 

Prof. Georgescu 

Felicia 
  

Sesiune de simulare a examenului 

național de bacalaureat - proba de 

competente lingvistice-limba engleza  

Exersarea unor competente lingvistice noi. 2018 Aprox.50 elevi din 

clasele  

a XI-a 

Prof. 

Georgescu Felicia 

Calificative 

lingvistice 

 

Sesiuni de pregătire suplimentara a 

elevilor cu potențial 

Obținerea de performante lingvistice la 

olimpiadele și concursurile școlare 

Dec-mai 2019 Aprox.15  

elevi de  

liceu 

Prof. Georgescu 

Felicia 

Diplome, 

certificate, 

atestate 
lingvistice 
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ACTIVITATI DE CERC METODIC propuse pentru LIMBA FRANCEZA 2018-2019:  

 05.12.2018 - Manuels scolaires et auxiliaires didactiques 

 13.02.2019 - Techniques d'écriture créative 

 15.05.2019 - Activités artistiques en classe de FLE. 

 

ACTIVITATI DE CERC METODIC propuse pentru LIMBA ENGLEZA 2018-2019: Pe parcursul anului școlar 2018-2108 au avut loc întâlniri de lucru 

ale  membrilor Consiliului Consultativ la Disciplinele: Limba Engleza si Limbi romanice, din care fac parte prof. lb. engleza Georgescu Felicia, 

respectiv prof. lb. italiana Doicescu Angela și prof. lb. franceza Popescu Alexandra, în vederea organizării tuturor fazelor  la Olimpiadele de limbi 

moderne si stabilirii graficului de activități; 

  În cadrul ședințelor Comisiei metodice de Limbi Moderne s-au prezentat referate de specialitate și au avut loc discuții pe marginea materialelor 

prezentate. 

 

ACTIVITATI ALE CATEDREI DE LIMBI MODERNE 2018-2019 

 

Denumirea 

proiectului/ acțiunii/ 

activității 

Obiectiv / scop  Perioada  Locație  Număr 

participanți 

Coordonator  Rezultate/ 

Evaluare 

1.  “Ziua 

Internaţională a 

limbilor europene “  

 

 

- dezbaterea interculturalității cu ocazia zilei limbilor moderne 

 

-conştientiza 

rea importanţei acestei zile in calendarul cultural european 

- cultivarea interesului pentru studiul limbilor moderne şi a culturii 

şi civilizaţiei straine; 

 

26 sep. 

2018 

CNA "Regina 

Maria" – Sali 

de clasa  

23 elevi 

VIII A  

 

XII A  

 

XII B 

Prof. 

Leonte Alina 

Prof. Vilau 

Elena 

Prof. Barbu 

Simona 

Prof. 

Doicescu 

Angela 

Chestionare 

 

Elevii au 

prezentat 

referate si 

proiecte 

Elevii au 

primit note 
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“Le feste natalizie in 

Italia” (prezentare 

Power Point : 

obiceiuri şi tradiţii de 

Crăciun în Italia)  

- dezvoltarea capacităţii de a înţelege , exprima gânduri,sentimente 

şi fapte în limba italiană ; 

 

Dec. 

2018 

  

Sălile de clasă  Prof. 

Doicescu 

Angela 

 

“2 giugno – la festa 

della repubblica 

italiana”  

(prezentare Power 

Point,,realizarea unei 

mape tematice,  a 

panourilor etc)  

- dezvoltarea abilităţilor de înţelegere interculturală 

 

4  iunie  

2019 

 

Sala de clasă   Prof. 

Doicescu 

Angela 

 

1.Ziua Europeana a 

Limbilor Straine  

 

Constientizarea importantei acestei zile in calendarul cultural 

european 

 

25-

26.09.2018 

 

 

Sali de clasa -Elevii 

claselor a IX 

A,B 

-Profesorii de 

limbi 

moderne,  

Catedra de 

limbi moderne 

Elevii au 

primit note  

3.Sesiune de simulare 

a examenului național 

de bacalureat - proba 

de competente 

lingvistice-limba 

engleza  

Exersarea unor competente lingvistice 26-28 NOI 

2019 

CNA "Regina 

Maria 

Aprox.50 

elevi din 

clasele  

a XI-a 

Prof. Leonte 

Alina 

Calificative 

lingvistice 

4.Sesiuni de pregatire 

suplimentara a 

Obtinerea de performante lingvistice la olimpiadele si concursurile Dec-mai CNA "Regina Aprox.70  Toți profesorii 

de limba 

Diplome, 

certificate, 
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elevilor cu potential scolare 2019 Maria elevi de 

ginaziu și  

liceu 

engleza-

franceza-

italiana 

atestate 

lingvistice 

Clubul de  

lectură-.  

concurs de 

 ghicitori cu  

elevii de la  

 

 

Aprilie  

2019 

Centrul Scolar  

pentru 

Educaţie  

Incluzivă 

Delfinul. 

Elevi, parinti, 

cadre 

didactice 

Prof. psiholog 

Stroia 

Daniela, prof. 

Barbu 

Simona, 

prof. dr. 

Leonte Alina, 

prof. Popescu 

Alexandra, 

Implicarea 

elevilor in 

viata 

comunitatii 

locale 

MATEMATICĂ – INFORMATICĂ 

Denumirea proiectului/acţiunii / activităţii  Obiective / Scop  Perioada/ 

data/ 

locaţia 

Locatia  Coordonator  

Analiza conținuturilor programelor și întocmirea 

planificărilor 

Dezvoltarea capacității instituționale pentru asigurarea 

și evaluarea calității serviciilor educaționale oferite 

Septem 

brie 2018 

 

școală Toți membrii 

comisiei 

 

Prezentarea raportului comisiei “Matematică-

Informatică” din anul școlar 2016-2017 

Dezvoltarea capacității instituționale pentru asigurarea 

și evaluarea calității serviciilor educaționale oferite 

Septem 

brie 2018 

 

școală Responsa 

bil comisie 

metodică 

*“Dispozitive periferice de intrare“ - lectie 

demonstativa 

Promovarea procesului de predare – invatare centrat pe 

formarea si dezvoltarea competentelor cheie la elevi 

 

Octombrie 

2018 

Laborator 

informatică 

Prof. Irimia 

Diana 

“Marimi direct proportionale” Octombrie 

2018 

școală Prof. Ionescu 

Angela 

Concurs de grafica pe calculator “ Centenar” Noiembrie 

2018 

Laborator 

informatică 

Prof. Irimia 

Diana 



40 

 

”Componenta software a calculatorului- referat Octombrie școală Prof. Mădălina 

Zărnescu 

Educatia tehnologica – Premiza formarii 

abilitatilor educative, proiectarea si realizarea 

unor produse simple si decorative”- referat 

Decembrie 

2018 

școală Prof. Zelca 

Mirela 

* Prezentare de optionale pentru anul scolar 

2019-2020 

Dezvoltarea unei oferte curriculare şi extracurriculare 

dedicate utilizarii calculatorului si internetului 

(liceu/gimnaziu) 

 

Ianuarie 

2019 

școală Profesorii 

matematica 

informatica 

 

* Conceperea si administrarea testelor initiale. Implementarea unui sistem modern de evaluare a 

elevilor in vederea asigurarii invatarii 

 

Septembri

e 2018 

 

școală Membrii 

comisiei 

*Interpretarea rezultatelor testelor initiale si 

stabilirea unor masuri concrete de remediere. 

 

Octombrie 

2018 

 

școală Membrii 

comisiei 

Participarea elevilor la concursurile de 

matematica precum si la olimpiada de 

matematica. 

Incurajarea si sustinerea performantelor la elevi prin 

organizarea olimpiadelor si concursurilor scolare. 

 

Ianuarie 

2019 

conform 

calendarul

ui 

 

școală Membrii 

comisiei 

“Metode de invatare centrate pe elev utilizate in 

cadrul orelor de matematica” - referat 

Promovarea procesului de predare – invatare centrat pe 

formarea si dezvoltarea competentelor cheie la elevi 

martie 

2019 

 

școală Prof. 

Comanescu 

Cristina 

 

“Retele de calculatoare” – lectie demonstrativa aprilie 

2019 

 

școală Prof. Irimia 

Diana 

 

Simulare Evaluare Nationala 2019 Implementarea unui sistem modern de evaluare a 

elevilor in vederea asigurarii invatarii 

 

Calendar 

MENCŞ 

 

școală 

 

Profesorii de 

matematica 

“Metode de evaluare” – referat   Prof. Tamara 



41 

 

aprilie 

2019 

 

școală Marcu 

Simulare Competente digitale BAC 2019 mai 

2019 

școală Profesorii de 

informatica 

Participarea elevilor la concursurile de 

matematica precum si la olimpiada de 

matematica. 

Incurajarea si sustinerea performantelor la elevi prin 

organizarea olimpiadelor si concursurilor scolare. 

 

Ianuarie 

2019 

conform 

calendarul

ui 

 

școală Membrii 

comisiei 

ȘTIINȚE 

Denumirea proiectului/acţiunii / 

activităţii  

Obiective / Scop  Perioada/ 

data/ 

locaţia 

Participanţi / Invitaţi  Coordonator  Rezultate  Evaluare  

Planificarea si proiectarea 

didactica 

 

Organizarea 

act.didactice 

 

S2 

Lab. fizica 

 

Membrii CM 

 

Bunea 

Grety 

 

Planificari 

calendaristice 

Mapa Catedra 

Evaluarea initiala-premiza a 

optimizarii activitatii didactice 

 S4 

Lab. fizica 

prof. catedrei Bunea 

Grety 

 Interpretarea 

testelor 

Mapa teste 

initiale 

Calendarul sanatatii Insusirea unui 

comportament sanogen 

 

septembrie-iunie DSPJ Cta 

Elevi- profesori 

Dorobantiu 

Victoria 

Gherghina 

Mariana 

implicarea 

elevilor  

afise, fly-ere, 

 

Interdisciplinaritatea in studiul 

chimiei 

Prezentare referat noiembrie/ lab. 

chimie 

prof. catedrei Bunea 

Grety 

Importanta 

studiului 

interdisciplinar 

al stiintelor 

referat 

Monitorizarea zonei costiere a 

Marii Negre 

Protejarea si 

conservarea 

biodiversitatii 

 

octombrie-iunie/ 

sectorul arondat 

ONG Mare Nostrum Dorobantiu 

Victoria 

Grafice, 

inventar, starea 

sectorului 

 



42 

 

Oameni de stiinta romani ai 

ultimului secol 

 octombrie-

noiembrie 

elevi ai cl. a X –a 

A,B,C 

Burlacu 

Gabriela 

 

informare, 

aprofundare, 

cresterea 

sentimentului 

de mandrie 

nationala 

afise, postere, 

materiale ppt. 

Ziua Internationala a Apei Constientizarea elevilor 

cu privire la pericolele  

poluarii apei 

23 martie elevi ai cl.a IXa si a 

Xa 

Bunea 

Grety 

Realizarea de 

postere, 

desene, 

pliante, 

machete 

tematice,  

ppt. 

 

Ziua Mediului Insusirea unui 

comportament de  

 elevi ai cl. a VIIa si a 

IXa 

Bunea 

Grety 

Burlacu 

Gabriela 

Prezentare 

referate 

 

 

Concursul National Educatie 

pentru sanatate 

Insusirea unui 

comportament sanogen, 

competitie 

 

8 iunie elevi de gimnaziu si 

liceu 

Dorobantiu 

Victoria 

Expozitie 

Premii 

 

Dosar proiect 

Pregatirea pentru olimpiade si 

concursuri 

 sept – iunie 2019 membrii catedrei 

elevi 

  Diplome 

Participarea la organizarea 

Olimpiadei Nationale de 

Chimie 

 aprilie 2019 Bunea Grety 

Rau Adriana 

MEN 

ISJ Cta. 

 Adeverinta 

Diploma 

Participarea la asistenta si 

evaluarea olimpiadeler locale 

si judetene 

 ianuarie-mai 2019 Bunea Grety 

Dorobantiu Victoria 

Gherghina Mariana 

MEN 

ISJ Cta. 

 Adeverinte 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Denumirea proiectului/acţiunii / 

activităţii  

Obiective / Scop  Perioada/ 

data/ 

Participanţi / 

Invitaţi  

Coordonat

or  

Rezultate  Evaluare  



43 

 

locaţia 

-Activitatati sportive cu prilejul 

“Ziua Europei-”Sanatate-prin 

miscare “prin org. unor stafete si 

jocuri dinamice ,la clasele primare 

si a unui meci de volei cu echipele 

reprezentative ale liceului si 

gimnaziu 

 

-Dez. capacitatii psiho-

motrice in conditii 

variate 

-Formarea deprinderilor 

de comunicare si lucru in 

echipa 

5 oct. 2018 

Sala de sport 

 

 

75 elevi ciclu primar 

si gimnazial,  60 

elevi liceu  

Catedra de 

ed.fizica 

 

 

Stafete si 

Intreceri 

sportive  

 

Stabilirea 

clasamentului pe 

scoala 

 

 

“Saptamana europeana a sportului ” -Formarea deprinderilor 

de comunicare si lucru in 

echipa 

oct 2018 Participare elevi 

ciclul primar, 

gimnazial si liceu 

 Lazar 

Aurelia 

Levendi 

Dana / 

Stafete 

 

 

Meci de volei 

 

-„CUPA TOAMNEI” 

 

 

 

 

 

-iniţierea în practicarea 

altor sporturi 

 

 

noiembrie 

 

Sala de sport 

 

 

Elevii de la clasele 

V+VIII 

si ciclul liceal 

 

Lazar 

Aurelia/ 
Levendi 

Dana  

- Întreceri 

interclase la 

badminton 

meciuri de 

volei si baschet 

 

 

-clasament 

individual 

 

Desfasurarea unor activitati cu 

prilejul Zilei mondiale a 

diabetului“program de gim 

aerobica cu elevii cls.8D,2C,3A,1B 

 

Stimularea practicarii ex, 

fizic 

 

Nov. 80 elevi 
 

Bujin C Aerobic dans miscare 

Crosul Dobrogei -Dez. capacitatii psiho-

motrice in conditii 

variate 

-Formarea deprinderilor 

de comunicare si lucru in 

echipa 

noiembrie 

2018 

„Perla –

Mamaia‟ 

 

60 elevi ciclu 

gimnazial,   

Catedra de 

ed.fizica 

 

 

Alergare 

rezistenta 

Stabilirea 

clasamentului  
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-Lectie deschisa  Schimb de experienta Dec 2018 catedra Levendi 

Dana 

 Proces verbal 

Lazar Aurelia 

Școala în sărbătoare  -Dez. capacitatii psiho-

motrice in conditii 

variate 

-Formarea deprinderilor 

de comunicare si lucru in 

echipa 

noiembrie 

2018 

Sala de sport 

 

100 de elevi  

Lazăr 

Aurelia/ 

Levendi 

Dana  

 

 

Meci de volei Stabilirea 

clasamentului  

 

 

Battel school  

3X3 

 

 

Meciuri de baschet 3X3 

 

nov 2018 Clasele V-XII  (20 

elevi) 

Sala de sport 

Lic.OVIDIUS 

 

Aurelia 

Lazar 

Locul II la 

gimnaziu 

feminin 

Fotografii/Cupa/ 

Articol in ziar 

Proiect național  

”HELLO  BASCHET” 

Promovarea jocului de 

baschet la nivel 

gimnazial 

Noiembrie 

2018-iunie 

2019 

Elevi ciclu gimnazial 

(50 elevi) 

Sala de sport 

Aurelia 

Lazăr 

 

Meciuri de 

baschet între 

școli 

Locul IV 

Național 

 

”Proiectul Național de Educație și 

Cultură Sportivă KINDER PLUS  

SPORT ”,  

-iniţierea în practicarea 

altor sporturi 

 

Ian 2019 2 prof., Liceul 

Eminescu-Constanta  

Lazar 

Aurelia/ 

Levendi D. 

 Masa rotunda 

Activitate de ZIUA 

ALIMENTULUI 

Cunoasterea unei 

alimentatii sanatoase 

oct 22 elevi Bujin C Masa rotunda , 

discutii 

referate 
 

Saptamana frustelor si legumelor Dez spiritului de 

voluntariat 
Nov Cl 8 D Bujin C Colectarea de 

produse 

alimentare ptr  

donaţii fam. 

nevoiase 

Materiale 
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Referat--“ Consolidarea 

deprinderilor motrice in lectia de 

educatie fizica decembrie(in cadul 

catedrei) 

 

Necesitatea actionarii 

continue asupra 

dezvoltarii vitezei pe 

durata  

intregului an scolar  

-asigurarea unei baze 

pentru pregatirea fizica 

armonioasa 

dec 3-prof Bujin C Informare Masa Rotunda 

proces verbal 

-Iată vin colindători” la C.S.E.I. 

„Delfinul”-colinde de Craciun ,7D 

 

Datini de Craciun Dec Sala de spectacol 

Bibu 

Clasa VIII 

D si invitati 

Total 30 

elevi ,5 

prof, si 

parinti 

prof Bujin C si 

Stroe Vasilica 

 

fotografii 

”Cupa Artelor” -Dez. capacitatii psiho-

motrice in conditii 

variate 

-Formarea deprinderilor 

de comunicare si lucru in 

echipa 

Mart 2019 Elevi  liceu, Sala de 

sport 

Lazar 

Aurelia/ 

Levendi 

Dana  

 Stabilirea 

clasamentului  

 

- Sustinere referat  Mart 2019 Cabinet metodic 

Catedra Ed. Fizica 

Levendi 

Dana 

 Asistenta: Lazar 

Aurelia si Bujin 

Cornelia 

Proces verbal 

Alergam 24 de ore pentru copii cu 

autism  

Dez. capacitatii psiho-

motrice in conditii 

variate 

-Formarea deprinderilor 

de comunicare si lucru in 

echipa 

Mai 2019 Clasele 0-IV (30 de 

elevi), Perla Mamaia 

Levendi 

Dana si 

Lazar 

Aurelia 

 Medalii si 

diplome 
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Cupa 1 iunie Dez. capacitatii psiho-

motrice in conditii 

variate 

-Formarea deprinderilor 

de comunicare si lucru in 

echipa 

 

Iunie 2019 clasele VI A,B,C,D, 

Sala de sport 

Lazar 

Aurelia/ 
Levendi 

Dana  

 Clasament 

MUZICĂ – PIAN  

Denumirea 

proiectului/acţiunii / 

activităţii  

Obiective / Scop  Perioada/ 

data/ 

locaţia 

Participanţi / Invitaţi  Coordonator  

Sedinte de catedra Probleme organizatorii si de ordin didactic Lunare Membrii catedrei de 

pian 

Sef catedra 

Spectacol Artisti pe scena educatiei 05.10.2018 Elevii catedrelor de 

muzica 

Membrii 

catedrelor de 

muzica 

Spectacol Ziua Reginei Maria 29.10.2018 Elevii catedrei de pian Membri catedrei 

de pian 

Concert festiv 100 artisti pentru 100 de ani 27.11.2018 

29.11.2018 

Elevii 

catedrelor de muzica 

Catedrele de 

muzica 

Spectacol 1 

Decembrie 

 28.11.2018 Elevi,parinti Prof.Graur 

Mariana 

Spectacol Muzeu 

de arta 

Sarbatori de iarna 07.12.2018 Elevi,parinti  

Iarna Muzicala Concurs  08.12.2018 Elevi,profesori Catedra de 

coarde 

Spectacol Recital de pian 09.12.2018 Elevi,parinti Prof.A.Stoica 

Auditie de iarna 

 

Valorificarea  

Cunostintelor dobandite 

Afirmare scenica 

10.12.2018 Elevi, 

Invitati, 

Profesori 

 

Prof.Dunarintu 

M., Naca M., 

Gardon D. 

 

Spectacol Actiune umanitara 14.12.2018 Elevi,parinti,profesori Fundatia Arca 



47 

 

Referat-„Abordarea 

creatiei pianistice 

romanesti in 

repertoriile pentru 

concursuri” 

 

Preocupare pentru dezvoltarea profesionala 

 

Decembrie 

2018 

Membrii catedrei de 

pian 

Prof.Gardon 

D.,prof.Dunarint

u M. 

Auditie de iarna  14.12.2019 Elevi,parinti Prof.Petculescu 

D. 

Auditie de   clasa Afirmare scenica, promovarea elevilor si a imaginii colegiului. Decembrie 

2018 

Toti elevii claselor 

profesorilor 

coordonatori 

Prof.Tavitian A., 

prof.Carutiu I. 

Auditie 

 

Valorificarea cunostintelor 21. 01. 2019 

Sala 305 

 

Elevii cls. XI-XII Prof.Soimu 

Mariana 

 

Auditie 

 

Valorificarea cunostintelor 23. 01. 2019 

Sala 305 

 

Elevii cls. IX-X 

 

Prof.Soimu 

Mariana 

 

Spectacol Recitalul olimpicilor 04.03.2019 Elevi,profesori,parinti Catedrele de 

muzica 

Spectacol Recitalul olimpicilor 11.03.2019 Elevi,profesori,parinti Catedrele de 

muzica 

„Creatia pianistica 

romaneasca, 

inpiratie si 

evolutie” 

Abordari diferite in practica de predare a pianului Martie 2019 Membrii catedrei de 

pain 

Prof.D.Petculesc

u,Prof.A.Tavitia

n 

Auditie de 

primavara 

 

Afirmare scenica 

 

28.03.2019 Elevi, 

Invitati, 

Profesori 

 

Prof.Dunarintu 

M., Naca M., 

Gardon D. 

 

Spectacol Recital de pian 07.04.2019 Elevi,parinti Prof.A.Stoica 

Spectacol Recitalul olimpicilor 15.04.2019 Elevi,profesori,parinti Catedrele de 
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muzica 

Auditie 

 

Valorificarea cunostintelor 27.05.2019 Elevii cls. V-VI 

 

Prof.Soimu 

Mariana 

 

Auditie 

 

Valorificarea cunostintelor 28.05.2019 Elevii cls. VII-IX 

 

Prof.Șoimu 

Mariana 

 

Auditie 

 

Valorificarea cunostintelor 29.05.2019 Elevii cls. X-XI Prof.Soimu 

Mariana 

 

Referat“Contribuţia 

lui Mihail Jora la 

dezvoltarea 
muzicalităţii 

micilor pianisti “  

Preocupare pentru dezvoltarea profesionala 

 

12.06.2019 Membrii catedrei de 

pian 

Prof.M.Parnica 

MUZICĂ – CORZI 

Denumirea 

proiectului/acţiunii 

/ activităţii  

Obiective / Scop  Perioada/ 

data/ 

locaţia 

Participanţi / Invitaţi  Coordonator  Rezultate  

IARNA 

MUZICALĂ  

Participare in cadrul scolii la un concurs  8.12.2018 Elevii claselor de vioară I-XII Mihai Fănică Toti copiii au primit 

premii si diplome 

Eveniment 

Caritabil 

Participare in cadrul scolii la un 

evenimente caritabil 

7.12.2018 Ostachi Daria  Prof. Mariana 

Parnica  

Diplome,  

Eveniment 

Caritabil 

Participare in cadrul scolii la un 

evenimente caritabil 

20.12.2018 Ostachi Daria Ioana  

Leşcaru Iarina clasa IV-a 

Mihai Fănică 

Petre Mihaela 

Aplauze, comun iune 

sufletească 

Auditii pe clasă Sala Miron Bibu 17.12.2018 Toti elevii clasei de vioară a 

claselor domnilor profesori 

Mihai Fănică, Mihai Any 

Clara şi Mihai Daniel 

Mihai Fănică Aplauze, aprecieri 

Concursul 

Cantabile 

Sala Sergiu Celibidache 8.VI. 2019 Mihai Fănică, Mihai Any 

Clara şi Mihai Daniel  

Catedra de Corzi 

a CNA  

Premii,aprecieri 
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MUZICĂ – SUFLĂTORI – PERCUȚIE 

Denumirea proiectului/acţiunii / activităţii  Obiective / Scop  Perioada 

Data, 

locaţia 

Participanţi / Invitaţi  Coordonator  

Spectacol ,,Alliance francaise,, Concert educativ 2018 Nedelcu Eduard  

,,Saptamana altfel,, Concert educativ 2018 Ansamblul de percuție CNA REGINA 

MARIA 

Inteligența emoțională la elevi  decembrie Membrii catedrei Burghișan A. 

Aspecte funcționale ale instrumentelor de suflat  Ianuarie 2019 Membrii catedrei Ghilescu M. 

Ședințe de catedră  lunar Membrii catedrei Responsabil catedră 

FLAUTUL  FEBRUARIE 

2019 

Membrii catedrei NACĂ M. 

CLARINETUL  MARTIE 2019 Membrii catedrei OPREA S. 

Rolul Audiției muzicale  MARTIE 2019 Membrii catedrei Ghilescu M. 

STUDII TEORETICE-ANSAMBLU CORAL - CANTO 

Denumirea proiectului/acţiunii / activităţii  Perioada/ 

data/ 

locaţia 

Participanţi / Invitaţi  Coordonator  

Sistemul modal Septembrie 2018/ C.N.A. „Regina Maria” Membrii catedrei Radu Veronica 

Forme de evaluare in cadrul lectiei de Teorie-Solfegiu-Dicteu Octombrie 2018/ C.N.A. „Regina Maria” Membrii catedrei Dumitrescu 

Claudia 

Metode moderne in cadrul orelor de educatie muzicala Noiembrie 2018/ C.N.A. „Regina Maria” Membrii catedrei Andrei Ana Maria 

Oligocordiile-sisteme modale primare Decembrie 2018/ C.N.A. „Regina Maria” Membrii catedrei Stoica Florian 

Liedul in creatia compozitorilor germani in prima jumatate a 

sec.al XIX lea 

Ianuarie2018/ C.N.A. „Regina Maria” Membrii catedrei Eftimie Laura 

Liedul in creatia universala FEBR 2019/ C.N.A. „Regina Maria” Membrii catedrei Balaban Georgiana 

Abordarea repertoriului in functie de dezvoltarea vocala a 

elevului 

Martie 2019/ C.N.A. „Regina Maria” Membrii catedrei Baluta Roxana 

Muzica otomana in creatia lui Mozart Aprilie 2019/ C.N.A. „Regina Maria” Membrii catedrei Emin Filis 
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Metode moderne si metode traditionale Mai  2019/ C.N.A. „Regina Maria” Membrii catedrei Mardare Irina 

Tipuri de respiratie in cant Iunie 2019/ C.N.A. „Regina Maria” Membrii catedrei Stoica Lucica 

COREGRAFIE – ARTA ACTORULUI 

Denumirea proiectului/acţiunii / 

activităţii 
Obiective / Scop Perioada/ 

data/ 
locaţia 

Participanţi / Invitaţi Coordonator Rezultate Evaluare 

Alegerea șefului de catedră; 
Validarea CDS-urilor, 
specialitate an școlar 2018-

2019. 

Eficientizarea 

demersului didactic în 

vederea obținerii de 

rezultate bune și foarte 

bune. 

20 
Septembrie 

2018 
ora 14:00 

Director, prof. Mitrică 

Doinița 
Membrii comisiei metodice 

de specialitate 

Director, 

prof. 

Mitrică 

Doinița 
Chilea 

Carmen  
 

 

Imbunătăţirea 

strategiilor de 

predare/evalua

re 
Consfătuiri. 

 

Analizarea 

rezultatelor 

obținute în anul 

școlar anterior. 
Dezbatere 

Stabilirea cadrelor didactice 

implicate în pregătirea 

elevilor în vederea 

participării acestora la 

concursuri 

naționale/internaționale și 

olimpiade. 
 

Eficientizarea 

demersului didactic în 

obținerea rezultatelor 

cu elevii apți de 

performanțe. 

24 octombrie 
2018 

Ora 15:00 
 

C.N.A 
„Regina 

Maria” 

 

 

Membrii comisiei metodice 

de specialitate 

 

 

Chilea 

Carmen  
Boeru Delia 

 

Imbunătăţirea 

strategiilor de 

predare/evalua

re 
Consfătuiri. 

 

Analizarea 

rezultatelor 

obținute în anul 

școlar anterior. 
Dezbatere 

Aprofundarea şi 

valorificarea propriei 

greutăţi corporale şi a 

propriului potenţial 

energetic, aplicând pricipiile 

dansului modern; 
Referat–,,Maurice Bèjart – 

Spectacol coregrafic total” 

Dobândirea capacității 

de autocontrol al 

forțelor fizice și 

emoționale. 

21 noiembrie 
2018 

Ora 12:00 
 

C.N.A 
„Regina 

Maria” 
 

 

Membrii comisiei metodice 

de specialitate 

 

Boeru Delia 
Tarcea 

Aliss 

 

Imbunătăţirea 

strategiilor de 

predare/evalua

re 
Consfătuiri. 

 

Lecţie 

demonstrativă 
Work-Shop 
Dezbatere 

Metode  de predare şi 

evaluare corespunzătoare 

tehnicii de studiu pe pointes; 

Eficientizarea 

demersului didactic în 

cadrul orelor de dans 

19 decembrie 
2018 

Ora 14:00 

 

 

Membrii comisiei metodice 

 

 

Boeru Delia  

 

Imbunătăţirea 

strategiilor de 

 

 

Consfătuiri. 


