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RAPORTUL ANUAL ASUPRA  ACTIVITĂŢII 

INSTRUCTIV – EDUCATIVE DIN ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022 
 

„Una din marile mulțumiri ale vieții e să te știi om bun…” 

(Ioan Slavici) 

Instituție de prestigiu, cu o bogată tradiție în formarea de educatori, cadre didactice  sau 

profesioniști în diferite domenii de activitate, Colegiul Național „Ioan Slavici” pare să aibă un 

nume predestinat.  

Dincolo de transmiterea unor conținuturi cognitive, mai mult decât formarea și 

dezvoltarea abilităților de gândire critică a elevilor noștri, mai presus de valorificarea 

potențialului și aptitudinilor de orice fel ale acestora, echipa  de profesori a acestei școli își 

propune să transmită tinerei generații…valori.  

Cu atât mai mult, echipa managerială actuală, însuflețită de dascălii școlii care o susțin 

și de înaintași deopotrivă, dorește să promoveze un mesaj sincer și onest: Colegiul Național 

„Ioan Slavici” nu formează doar oameni educați, buni profesioniști, ci  oameni de nădejde, 

caractere. Considerăm că aceste cuvinte, prețuite de comunitatea locală, ne reprezintă și ne oferă 

identitate.   
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În analiza activităţii s-a pornit de la  planul managerial, observaţiile  directe în urma 

verificării zilnice a activităţii din şcoală, asistenţe la lecţii, participarea la şedinţele de catedră şi ale 

comisiei  metodice a diriginţilor, participarea la activităţile organizate cu elevii în afara clasei 

(concursuri, sesiuni de comunicări, activităţi culturale); răspunsul profesorilor, al diriginţilor şi al 

şefilor de catedră la chestionarele distribuite la sfârşitul semestrului I; rapoartele la nivelul catedrelor 

şi comisiilor metodice, verificarea cataloagelor; a documentelor catedrelor de specialitate; observaţii 

ale părinţilor în cadrul  şedinţelor pe clase şi  al lectoratului cu părinţii pe şcoală; verificarea 

situaţiilor statistice de la sfârşitul semestrului etc. 

 

 I. Organizarea  şi  planificarea activităţii 

  În anul şcolar 2021 – 2022 în cadrul Colegiului Naţional „Ioan Slavici” au 

funcţionat un număr de 27 de clase cu un efectiv total de 782 de elevi. Repartizarea claselor pe 

nivele de învăţământ  a fost: 1 clasă a V-a, 1 clasă a VI-a, 1 clasă a VII-a, 1 clasă a VIII-a; 5 clase 

a IX-a, 6 clase a X-a, 6 clase a XI.-a, 6 clase a XII-a. 

             La încheierea cursurilor în iunie 2022 din cei 782 elevi rămaşi înscrişi au promovat  779, 

în procent de 99,62 %,  față de anul școlar 2021 -2022, când procentul de promovabilitate  a fost  

de 100 %.  

  Pe cicluri de clase situaţia se prezintă  astfel: 

Clasa Promovabilitate 

2021 

Promovabilitate 

2022 

Nr. elevi corigenţi 

V – 26 100% 100% 0 

VI – 31 100% 100% 0 

VII – 30 100% 100% 0 

VIII – 29 100% 100% 0 

IX – 133 100% 100% 0 

X – 179 100% 99,44% (X E-1) 0 

XI – 178 100% 100% 0 

XII – 176 100% 98,,86% (XII C-2) 0 

   

         Se constată faptul că elevii  claselor de a XII-a nu au realizat o promovabilitate de 100%.  

Credem că se impune o analiză serioasă la nivel de clasă a rezultatelor obţinute de aceşti elevi şi 

luarea unor măsuri adecvate pentru pregătirea lor viitoare, pentru realizarea calităţii în educaţie. 

Considerăm că situația notelor mici obţinute  de elevi sunt expresia exigenţei şi 

consecvenţei cu  care s-au aplicat criteriile de notare, a atitudinii ferme a profesorilor faţă de elevi. 

În acest sens un obiectiv căruia trebuie să i se acorde atenţie este cel al ritmicităţii notării. La toate 

obiectele de învăţământ  este obligatoriu ca elevii să fie  evaluaţi ritmic, atât oral, cât şi în scris. In 

acest sens va fi verificată lunar notarea ritmică deoarece aceasta este un criteriu esenţial de 

verificare a pregatirii zilnice a elevilor. Absenteismul elevilor, solicitările de transfer de la o clasă 

la alta, în multe situaţii sunt generate de imperfecţiuni în examinarea şi notarea elevilor. Se constată 

că multe cadre didactice fac confuzie între notare şi evaluare. Am constatat că se preferă de către 

unii profesori evaluarea sumativă, care se realizează după perioade mai lungi (capitol, semestru, 

an) şi care măsoară numai rezultatele, nu şi procesul; aceasta reprezintă însă o sursă de date pentru 

ameliorarea şi organizarea în perspectivă a procesului. 

 Evaluarea continuă (formativă) se realizează pe parcursul procesului, după secvenţe mici 

(pe parcursul unei lecţii, după o lecţie sau un ciclu de lecţii), oferind avantajele unui feed-back 

continuu  de corectare a  procesului. Aceasta e motivaţia ca actul evaluării să fie inclus în procesul 

instructiv – educativ rămânând un obiectiv al controlului şi îndrumării. Aceste probleme sunt 



 
 

3 

 

incluse în preocupările concrete  ale şefilor de comisii metodice dar şi ale fiecărui cadru didactic 

în parte. 

 Se impune  să se acorde o mare atenţie evaluării nivelului de pregătire a elevilor de către 

toţi profesorii şcolii pentru a se evita diferenţele în apreciere  generate de subiectivismul 

profesorilor, atât în notarea curentă cât şi la examene şi concursuri. 

 În urma asistenţelor la lecţii s-a constatat că se insistă încă prea mult  în direcţia 

achiziţionării de cunoştinţe (noţiuni, legi, principii etc.) şi a stocării lor şi nu se ia în considerare 

faptul că instruirea urmăreşte scopuri mult mai complexe privind modificările de natură formativă 

ce urmează a se produce în personalitatea elevilor. Suntem cantonaţi încă  într-un învăţământ 

tradiţional centrat pe informativ, rezultatele modeste obţinute de elevi datorându-se uneori 

nerespectării triadei formativ – afectiv – educativ. 

Menţionăm totuşi că 6 elevi au avut la sfârşitul anului şcolar nota scăzută la purtare, (faţă 

de 4 de elevi în anul şcolar 2020-2021), 1 elev din IX-a D, 1 din XII-a B, 1 din XII-a C și 3 din 

XII-a E.   

  De asemenea s-au înregistrat un număr de  de absenţe, din care: 16084 motivate (5474 

anul trecut) şi 2396 nemotivate (1780 anul trecut). Din păcate, în afară de cls. a V-a nici o clasă 

nu a fost fără absenţe nemotivate. Remarcăm totuşi clasele :  a VII-a (1),a VI-a (6), a XI-a D (10), 

a IX-a B (17), X-a A (32), a VIII-a (38), a XII-a A (43), a XI-a F (50) foarte puţine, cu un număr  

mic de absenţe nemotivate. Este nevoie de front comun şi respectarea R.O.I, pentru a reduce la 

minimum absenteismul. 

 La o analiză succintă a rezultatelor, mediile încadrându-se între 6 şi 10, astfel între 6 – 7 

sunt 0, între 7 – 8 sunt 4, între 8 – 9 sunt 58, între 9 – 10 sunt 670 şi 47 elevi au avut media 10 (4 

cls. a V-a; 5 cls.a VI-a; 3 cls. a VII-a; 1 cls. a IX-a A; 1 cls. a IX-a B; 1 cls. a IX-a C; 1 cls. a IX-

a D; 3 cls. a  X-a A; 2 cls. a X-a B; 1 cls. a X-a E; 2 cls. a XI-a A; 2 cls. a XI-a C; 5 cls. a XI-a D; 

2 cls. a XI-a E; 2 cls. a XI-a F; 4 cls. a XII-a A; 1 cls. a XII-a B; 3 cls. a XII-a C; 1 cls. a XII-a E; 

3 cls. a XII-a F.. 

 O mare încercare pentru absolvenţii claselor a XII-a  a fost examenul de bacalaureat. Se 

observă că elevii nu au privit cu destulă seriozitate pregătirea pentru examene şi că cele mai mari 

probleme le-au întâmpinat la obiecte obligatorii, (materia din profil - matematica). Dintr-un număr 

de 174 candidaţi înscrişi (seria curentă) în prima sesiune, au promovat un număr de 172, cu un 

procent de  98,85 %, 2 elevi fiind respinşi. Din seria curentă și serii anterioare, am avut 177  

candidați înscriși în prima sesiune, au promovat 172, cu un procent de 97,17%, 5 candidați fiind 

respinși. În sesiunea din august 2022, din 7 candidaţi înscrişi (4 seria curentă, 3 serii anterioare), 

4 au promovat (2 seria curentă, 2 serie anterioară) cu un procent de 57,14 %. În urma celor două 

sesiuni, procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat  a promoţiei 2021-2022 este de  

98,86 %. 

Rezultatele examenului de bacalaureat 2022  sperăm că vor fi încă un semnal de alarmă 

pentru elevi, profesori, părinţi în ceea ce presupune pregătirea examenului, alegerea materiilor 

opţionale precum şi schimbarea mentalităţii în legătură cu promovarea unui examen. 

 Profesorii au acordat atenţie şi pregătirii de performanţă, astfel încât în acest an şcolar 

au participat la olimpiadele şi concursurile şcolare 183 elevi la faza judeţeană, obţinând  54  premii 

şi  menţiuni din care 21 calificaţi la faza naţională, obţinând 5 premii şi menţiuni. Rezultatele 

obţinute de elevi la olimpiadele şcolare sunt înregistrate la fiecare catedră în parte nominal şi pe 

profesori. 

  Nu a fost neglijată nici formarea continuă a personalului didactic, profesorii prezentând 

noutăţi editoriale, referate, materiale didactice la nivelul catedrei, publicând în reviste, colaborând 

la reforma curriculară, elaborând subiecte pentru examene naţionale, participând la cursuri de 

formare  prin C.C.D. 
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             Cauzele  rezultatelor   mai  slabe  la  învăţătură,  în  majoritatea  cazurilor,  sunt  dezinteresul 

faţă de studiu, lipsa spiritului competitiv, lacune în cunoştinţe, insuficienta însuşire a cunoştinţelor 

teoretice în vederea aplicării lor în practică, inexistenţa deprinderilor de muncă intelectuală, absenţa 

de la ore, lipsa motivaţiei, indisciplina, inconsecvenţa în pregătire, superficialitate, accentul pus pe 

disciplinele de examen, numarul mic de ore, indulgenţa părinţilor, programele şcolare încărcate etc. 

 Să sperăm că vom găsi mijloacele adecvate pentru diminuarea sau eliminarea cauzelor, 

pentru ca astfel calitatea pregătirii  elevilor  noştri să  crească şi,  într-un  număr cât mai mare, să fie 

competitivi. Enumerăm doar câteva dintre propunerile colegilor  noştri: mai mare implicare din 

partea elevilor, o mai atentă alegere a metodelor şi procedeelor didactice pentru a desfăşura lecţii 

variate, interesante, implementarea calculatorului în lecţii, organizarea de activităţii diferenţiate, pe 

grupe; accent pus pe studiul individual, pe metodele activ-participative, pe lucrul cu cartea; 

simplificarea programei şcolare; motivarea elevilor, încurajarea pentru munca de acasă; dezvoltarea 

spiritului de competiţie; dotarea cu materiale didactice adecvate; studiu sistematic al elevilor; 

muncă, seriozitate şi disciplină; evaluare ritmică riguroasă; prezentarea noilor conţinuturi în forme 

dinamice şi atractive; pregătirea elevilor în managementul timpului; găsirea unui sistem eficient de 

recompensă; ore de consultaţie; creşterea exigenţei profesorilor etc.  

                   În activitatea didactică desfăşurată în anul şcolar 2021-2022 putem remarca  atât 

aspecte pozitive cât şi negative. 

 Aspectele pozitive se pot încadra în următoarele componente : 

❖ Componenţa conceptuală. A fost bine structurată, întărind dimensiunea formativă, interioară a 

învăţării şi, astfel, consolidând şi funcţia de acumulare şi conservare a informaţiei, a 

“semnificaţiei” în materie de stăpânire a mecanismelor de asimilare sau restructurare. 

❖ Componenţa acţional-pragmatică.  Conduită didactică preponderent formativă, cu activităţi 

centrate  pe elev au demonstrat o serie de cadre didactice care s-au dovedit cu adevărat 

organizatorii activităţii elevilor. Adecvarea strategiilor didactice la nivelul realităţilor şcolare 

date au fost în măsură să susţină şi capacitatea de a crea un climat afectiv, stimulativ al 

motivaţiei şcolare. Exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale şi gradul înalt de structurare 

şi sistematizare a cunoştinţelor, pe de o parte, şi antrenarea elevilor în activităţile didactice prin 

promovarea utilizării în lecţii a gândirii critice, pe de altă parte, au asigurat un caracter practic-

aplicativ multor lecţii . 

❖ Componenta evaluativ-formativă. Majoritatea profesorilor au urmărit consecvent procesul şi 

performanţele elevilor prin evaluare continuă în vederea pregătirii concursurilor şcolare. 

Aspecte negative  au existat, dar nu pot fi generalizate : 

❖ Componenta conceptuală. Documentele de planificare – proiectare a activităţii didactice 

respectă în totalitate programa şcolară, dar mai sunt cadre didactice ale căror documente au 

fost incomplete, planificarea şi proiectarea activităţii nefiind în concordanţă cu finalităţile 

disciplinei pe care o predau. 

❖ Componenta acţional – pragmatică. S-au constatat carenţe în desfăşurarea lecţiilor prin aceea 

că se neglijează caracterul formativ al demersului didactic, punându-se accent exagerat pe 

caracterul informativ al procesului instructiv-educativ, excesiv teoretizat, determinând elevii 

la însuşirea mecanică a unor noţiuni, prin solicitarea aproape exclusivă a memoriei 

reproductive. Verbalizarea şi tutelarea excesivă a elevilor, punându-se un foarte redus accent 

pe formarea deprinderilor de activitate independentă a marcat activitatea câtorva cadre 

didactice din şcoală. 

❖ Componenta evaluativ – ameliorativă. Nerealizarea  testelor iniţiale în vederea evaluării şi 

evidenţierii progresului şcolar înregistrat, nerealizarea evaluării continue, intervalul de timp 

foarte restrâns  afectat în lecţii evaluării formative, notarea excesiv polarizată (2-3, 8-9), 

controlul şi corectarea superficială a caietelor  sau formularea inadecvată a testelor pot genera 
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reacţii extreme din partea elevilor, cum ar fi contestarea notelor acordate de către profesori, 

proteste, manifestarea dezinteresului pentru desfăşurarea orelor şi alte atitudini negative. 

 Catedrele de specialitate şi-au desfăşurat activitatea pe baza unui plan managerial cu 

obiective clare şi sarcini specifice pentru fiecare membru al catedrei. Respectându-se programa 

şcolară, s-au elaborat strategii didactice pentru a se obţine rezultate cât mai bune. Din informările 

referitoare la catedre, din sondajele conducerii şcolii rezultă că materia a fost parcursă integral la 

toate obiectele de învăţământ. 

 Sunt cuprinse în  materialul de analiză rapoartele tuturor catedrelor de specialitate din 

colegiul  nostru. 
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   CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

I. Activitatea didactică 

● S-au întocmit planificările calendaristice și ale unităţilor de învățare la toate clasele, în 

conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare. 

● S-au elaborat și aplicat teste de evaluare inițială la clasa a V-a și la clasele a IX-a, precum și 

baremele de corectare și notare, cu scop diagnostic și prognostic. 

● S-au aplicat teste de evaluare continuă și sumativă, adaptându-se permanent procesul 

instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul 

didactic.  

● S-au aplicat metode activ-participative și s-a încurajat învățarea prin proiecte (clasa a IX-a, 

studii de caz la clasele a XI-a și a XII-a), dezbateri, aplicându-se metode alternative de 

evaluare. 

● În situații punctuale (intrarea unor elevi sau clase în carantină/ izolare) activitățile didactice 

s-au desfășura în regim online sincron  sau hibrid pe platforma Microsoft Teams, utilizându-

se diferite aplicații și instrumente de lucru:WORD; PPT; Vibe canvas etc. 

● În sesiunea septembrie 2021, în calitatea de membru al comisiei pentru examenele de 

diferență la disciplina Limba latină, prof. Cristina Horotan a elaborat subiectele pentru proba 

scrisă și cea orală și participat la examinarea candidaților înscriși (împreună cu  prof. Florica 

Suciu).  

● S-au organizat, de către profesorii care predau la clasele terminale, simulări parțiale ale 

Examenelor Naționale, în vederea familiarizării cu structura și cerințele subiectelor de la 

proba scrisă. La Simularea organizată la nivel național au participat toți elevii, rezultatele 

fiind discutate individual și s-au elaborat planuri comune de recapitulare pentru 

îmbunătățirea performanțelor. 

● Elevii au fost evaluați constant, stimulați pentru a participa activ la oră, testele sumative au 

vizat conținutul parcurs, promovabilitatea fiind, la sfârșitul semestrului I, de 100%, iar la 

sfârșitul anului școlar s-au înregistrat 2 corigenți. 

⮚ Cercuri pedagogice 

● Membrii catedrei au participat la consfătuirile județene ale profesorilor de limba și literatura 

română și la Cercurile pedagogice, care în semestrul I s-au desfășurat online, pe platforma 

Gsuite (separat pentru gimnaziu și liceu), iar în semestrul al II-lea, la Carei. 

● La Cercul pedagogic al profesorilor de română, liceu, desfășurat în 12.11.2021, prof. Adela 

Filip a prezentat materialul „Abordări transdisciplinare în predarea limbii și literaturii 

române. Aplicații”, iar prof. Florica Suciu materialul „Proiectarea unei unități de învățare 

la clasa a IX-a”. 

● La Cercul pedagogic al profesorilor de română, gimnaziu, desfășurat în 11.11.2021, prof. 

Florica Suciu a prezentat materialul de diseminare: De la „Cred în educație!” la proiectul 

CRED. 

 

⮚ Consultaţii 

Pentru clasele terminale s-a asigurat pregătirea suplimentară a elevilor (clasele a VIII-a,  a XII-a 

F – prof. Florica Suciu, a XII-a D - prof. Cristina Dregan, clasele a XII-a A– prof. Adriana 

Gruia, clasa a XII-a B, C, E– prof. Daniela Boghian); 
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⮚ Rezultatele la testele iniţiale 

      

CLASA/ 

Note 

Total 

elevi/ 

clasă 

Elevi 

prezenți 

3,00-

3,99 

4,00-

4,99 

5,00-

5,99 

6,00-

6,99 

7,00-

7,99 

8,00-

8,99 

9,00-

9,99 

10 Media 

Clasa a V-a  23 - - 5 6 8 4 - -  

Clasa a IX-a A           8,10 

Clasa a IX-a B 26 26 - - - 2 12 11 1 -  

Clasa a IX-a C 26  1 - 1 10 11 4 - -  

Clasa a IX-a D           8,35 

Clasa a IX-a E 24 24 - 3 2 4 6 8 1 - 7,18 

 

Propuneri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură: 

− studiul individual, centrarea constantă a demersului didactic pe elev, utilizarea mai 

frecventă a metodelor alternative de evaluare, organizarea unor activități didactice la 

nivelul mai multor discipline și/ sau arii curriculare, pentru a facilita transferul 

cunoștințelor și aplicabilitatea acestora. 

 

II. Pregătirea elevilor pentru performanţă 

 

REZULTATELE LA EXAMANELE NAȚIONALE: EVALUARE NAȚIONALĂ și 

BACALAUREAT 

 

Clasa Înscriși 

Prezenți 
Note/medii 

peste 5 

Elimi

-nați 

Note între 
  

Media 

Nr. Procent Nr. Procent 
1-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 
10 

a VIII-a 29 29 100% 29 100% 0 0 0 1 2 16 8 2 8,74 

a XII-a 

A              

 

a XII-a B 29 29 100% 27 93,10 0 0 2 3 6 7 9 2 8,20 

a XII-a C               

a XII-a 

D              

 

a XII-a E 31 31 100% 29 93,54 0 0 2 5 5 14 5 0 7,91 

a XII-a F 27 27 100% 25 92,59 0 0 2 8 7 5 5 0 7,48 

 

 

REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVI LA CONCURSURI ȘCOLARE: 
 

Disciplina Numele concursului (faza) 
Data 

desfășurării 
Elevi participanți/ Clasa 

Rezultatul 

obținut 

Prof. 

coordonator 

Limba 

și 

literatur

Concursul Național de 

Eseuri Literare „Respect 

față de patrie”, ediția a IV-a 

- online 

08.11 – 

10.12.2021 
Ban Iris (clasa a VI-a) Mențiune Filip Adela 
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a 

română 

Concursul de creație, 

recitare și interpretare 

„Darul ce ni s-a făcut prin 

Eminescu”, ediția a X-a - 

online 

14.01.2022 

Gombos Lorelai 

(clasa a VI-a) 
Mențiune 

Filip Adela 

 

Pataki Henrietta Mercedesz  

(clasa a XI-a A) 
Participare 

Daniela 

Boghian 

 

 

 

 

 

Identitate națională în 

opera eminesciană, 

ediția a II-a 

15.01.2022 

Gruia Maia Elena, clasa a XI-a D  

Macioca Melissa, clasa a XI-a D  

Papp Vivien-Ingrid, clasa a XI-a D 

Sava Andrea, clasa a XI-a D  Verzeș 

Diana, clasa a XI-a D 

Premiul I Adriana Gruia 

15.01.2022 

Ilban Andrei, clasa a XI-a D 

 Megyes Andreea, clasa a XI-a D 

Bogdan Ștefania, clasa a XI-a D 

Cosma Răzvan, clasa a XI-a D 

Bărbosu Daviana, clasa a XI-a D 

Premiu 

special 

Adriana Gruia 

 

Martina Boloș, clasa a XI-a, 

Marcos Gereben, clasa a XI-a 

Giulia Mondoacă, clasa a XI-a 

Mara Pop, clasa a XI-a 

Premiul I Adriana Gruia 

Alexia Cosma, clasa a XI-a 

Aida Cotan, clasa a XI-a 

Emanuela Deac, clasa a XI-a 

Antonia Jejeran, clasa a XI-a 

Patricia Mureșan, clasa a XI-a 

Premiul I Adriana Gruia 

Marina Coțan, clasa a XI-a 

Bogdan Mărghitaș, clasa a XI-a 

Andrei Cristian, clasa a XI-a 

Larisa Por, clasa a XI-a 

Premiul I Adriana Gruia 

Olimpiada Națională 

„Lectura ca abilitate de 

viață”, 2022, faza 

județeană 

12 martie 

2022 

Șandor Alexia Maria, clasa a IX-a Premiul II  

Bărbuș Amalia Ștefania, clasa a IX-a Mențiune  

Moiș Amalia Maria, clasa a IX-a Mențiune  

Gruia Maia Elena, clasa a XI-a D Premiul I Gruia Adriana 

Latiș Diana Victoria Premiul II Gruia Adriana 

Pataki Henrietta Mercedesz  

(clasa a XI-a A) 
Mențiune 

Daniela 

Boghian 

 

 

Barani Aida, clasa a XI-a D Mențiune Suciu Florica 

Verdeș Mara, clasa a XI-a C Mențiune Suciu Florica 

   

Olimpiada Națională de 

Limba și literatura 

română, faza județeană 

(secția română) 19 martie 

2022 

Ududec Ilinca (clasa a VI-a) Premiul III Filip Adela 

Bodea Medeea (clasa a VI-a) Mențiune Filip Adela 

Tincău Medeea (clasa a VII-a) Premiul III Filip Adela 

Mihaiu-Stan Alessia (clasa a VII-a) Mențiune Filip Adela 

Tătar-Șinca Ana (clasa a VII-a) Mențiune Filip Adela 

Zaha Selina (clasa a VII-a) Mențiune Filip Adela 

Ardelean Sara Tatiana, clasa a V-a Premiul II Gruia Adriana 

  Coman Darian Luca, clasa a IX-a Premiul III Gruia Adriana 

 

 
 

Ududec Maria Alexandra, clasa a X-a 

B 
Premiul II Dragoș Alina 

 

Olimpiada ,,Universul 

cunoașterii prin lectură”, 

etapa națională 

Iunie 2022 

Focșani 
Lot județean 

Premiu  

special 
Filip Adela 

 

Concursul județean de 

recitări din lirica poeților 

sătmăreni „Recitatio”, 

ediția a XIV-a 

26.05.2022 

Crișan Patricia Participare Filip Adela 

Schvarkopf Dominik, clasa a XI-a D participare Suciu Florica 
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Concursul național de 

lectură și interpretare 

transcurriculară „Ionel 

Teodoreanu”, Iași 

 Ardelean Sarra Tatiana, clasa a V-a participare Gruia Adriana 

 

III. Activitatea de formare continuă 

1. Gradul didactic și anul obținerii: II, 2002 ( Horotan Cristina) 

                                                                     I, 2020 (Daniela Boghian) 

                                                                     I, 2007 (Adela Filip) 

                                                                     I, 2015 (Adriana Gruia) 

                                                                     I, 2006 (Florica Suciu) 

                                                                     I, 2010 (Alina Dragoș) 

2. Formatori:   

 Suciu Florica: expert formare ciclul gimnazial în cadrul proiectului „CRED- Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți ”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării; 

3. Autori  – 

4. Cursuri de perfecționare  

Adela Filip: 

● Activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul Cum să faci din GDPR 

aliatul tău, ca profesor sau director de scoală, cu o durată de 3 ore, susținută de  

SELLification.org (4EDUcation)  la data de 03.11.2021; 

● Activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul Câștigă două ore pe zi! 

Tehnici simple de managementul timpului, cu o durată de 3 ore, susținută de 

SELLification.org (4EDUcation) la data de 16.01.2022;  

● Programul de formare continuă a cadrelor didactice PROF II – Mentorat de practică 

pedagogică în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF, cod proiect 

POCU/904/6/25/146587, organizat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în 

perioada 25.03.2022 - 18.06.2022, 120 ore blended learning, 30 de credite profesionale;  

● Programul Metodiști 2021 – 2022, organizat de CCD „Dariu Pop” Satu Mare, în perioada 

26.01.2022 – 28.01.2022, 10 ore;  

● Cursul Arta Povestirii, Scena și culisele ei în cadrul Zilei internaționale a Artei Povestirii 

organizat de AtelieR de Cuvinte în data de 20.03.2022 prin proiectul internațional Arta 

Povestirii, Metodă Interactivă în Arta Educației, 1,5 ore. 

Adriana Gruia: 

● Program de formare POCU/904/6/25/146587, PROF I-Mentorat de carieră didactică, în 

perioada 15.10.2021-25.11.2021, organizat de Ministerul Educației împreună cu 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; 

● Program de formare „Introducere în educație media pentru profesori de limba și literatura 

română din unitățile de învățământ liceal”, în perioada 08.10-18.11.2021, organizat de 

Centrul pentru Jurnalism Independent, acreditat prin OME3559/29.03.2021, cu o durată de 

60 de ore și 15 credite transferabile. 

 

Florica Suciu 

● Programul de formare continuă „Control și monitorizare în educație,  acreditat prin OM nr. 

3559/29.03.2021, cu un număr de 90 de ore și 22 credite profesionale transferabile, 

organizat de Min. Educației în colaborare cu CCD Bistrița-Năsăud (17.01.2022-

11.03.2022) 

● Programul de formare continuă a cadrelor didactice PROF II – Mentorat de practică 

pedagogică în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF, cod proiect 



 
 

10 

 

POCU/904/6/25/146587, organizat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în 

perioada 25.03.2022 - 18.06.2022, 120 ore blended learning, 30 de credite profesionale 

transferabile; 

● Programul de formare continuă „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. 

Formare nivel II – învățământ GIMNAZIAL” (Resurse educaționale digitale: Realizare, 

utilizare, evaluare) organizat de CCD Cluj în perioada 09.05 – 27.05. 2022, cu un număr 

de 50 de ore și 12 credite transferabile 

 

5. Seminarii, conferințe  

Horotan Cristina: 

● Conferintele Societății de studii clasice – filiala București.  

Adela Filip: 

● Conferința Națională „Profesor, o meserie pentru viitor”, organizată de Casa Corpului 

Didactic București, în data de 05.10.2021; 

● Webinarul IV „Educația la timpul prezent - Paul Thomas”, organizat de Asociația 

Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI în data de 06.10.2021; 

● “Educația la timpul prezent – Webinar VI – Adina Rosetti”, organizat de Asociația 

Europeană a profesioniștilor din Educație EDUMI, cu o durată de o oră, la data de 

04.11.2021; 

● Educația la timpul prezent – Oportunități Erasmus+, organizat de Asociația Europeană a 

profesioniștilor din Educație EDUMI, cu o durată de 3 ore, la data de 10.02.2022; 

● Webinarul Open Education Week, în cadrul International Workshop Transformative 

Communities of Open Education, ediția a IX-a, online, 11.03.2022 organizat de 

Universitatea Politehnică din Timișoara, în colaborare cu IEEE Romania și EDEN Digital 

Learning Europe Association. 

Adriana Gruia:  

● Conferința Transnațională „Educație online prin parteneriate”, în cadrul proiectului 

Biblioteca digitală „Educație online”, organizat de Chișinău, 27-29 octombrie 2021, 6 ore 

Florica Suciu:  

● Conferința SuperTeach Talks (Daniel David): Provocări și oportunități în pandemie, 15 decembrie 

2021 

● Conferința Națională „Profesor, o meserie pentru viitor”, organizată de Casa Corpului Didactic 

București, în data de 05.10.2021; 

● Conferința SuperTeach Satu Mare, cu tema: Profesorul, lider al schimbării (21 mai 2022, Satu 

Mare); 

● Workshop-ul „Altruismul competitiv în sala de clasă. Oportunități pentru colaborare”, organizat 

de către Casa Corpului Didactic Satu Mare în data de 19 mai 2022, în cadrul proiectului „CRED-

Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”. 

 

6. Inspecții - 

  

 IV. Activitatea extracurriculară 

Parteneriate şi colaborări locale 

Horotan Cristina:  

● Colaborator al cotidianului „Informația Zilei”, pentru descifrarea unor documente inedite 

aflate în colecția cotidianului. 
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● Membru al colectivului de redacție al revistei Muguri, am adunat ți selectat materialele 

pentru următorul număr al revistei. 

Adela Filip: 

● Parteneriat educațional cu Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare, organizator al 

Concursului de creație, recitare și interpretare „Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu”, ediția 

a X-a; 

● Acord de parteneriat cu Asociația Acces la Viitor pentru realizarea în comun a campaniei 

„Acces2Bike”, ediția I; 

● Acord de parteneriat cu Centrul Cultural „G.M.Zamfirescu” și Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale; 

● Protocol de colaborare cu Colegiul Național Bănățean, Timișoara. 

 

Proiecte 

Adela Filip: 

● coordonator județean în cadrul proiectului „acces2edu#go2school” , ediția I, organizat de 

Asociația Acces La Viitor, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu 

Mare și Inspectoratul Școlar Județean; 

● coordonator proiect “acces2edu#go2school” la nivelul Colegiului Național “Ioan Slavici” 

prin acordul de parteneriat; 

● membru în Comisia de organizare fiind unul dintre realizatorii programului #go2school în 

cadrul proiectului „Acces2edu”; 

● organizator desfășurare #all4bike-Caravana Școlilor în rândul elevilor Colegiului Național 

,,Ioan Slavici” Satu Mare; 

● coordonator județean și local în cadrul proiectului „1st Job – Cariere Express pentru 

Liceenii Sătmăreni – ediția a II-a – Exploratorii” organizat de Asociația Acces La Viitor, 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu Mare și Inspectoratul Școlar 

Județean; 

● coordonator proiect de activitate educativă „Dialog pe aceeași scenă”. 

Activităţi extracurriculare  
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE DERULATE 

Nr. 

crt. 

Data 

desfășurării 

Denumirea 

activității 

Scurtă descriere a 

activității 

Partenerii 

implicați 

(dacă e cazul) 

Elevi 

implicați/ 

Clasa 

Prof. 

coordonator(i) 

1. 1

. 

 20-

23.12.2021 

 Crăciunul  Elevii au confecționat 

felicitări tematice sau cutii 

de cadouri, prin tehnica 

origami 

   XI A 

XI E 

 Boghian 

Daniela 

2. 2

. 

14.01.2022 Ultimul mare 

romantic 

Recitări de poezii din 

lirica eminesciană 

 XI E Boghian 

Daniela 

3. 3

.  

28.09 – 

08.10.2021 

Edu4Bike Pedalarea pe o bicicletă 

statică cu scopul susținerii 

copiilor din medii 

defavorizate să își 

continue studiile 

educaționale 

Asociația 

Acces la 

Viitor, ISJ, 

CJRAE 

 

Elevii CNIS Adela Filip 

4. 4

. 

Decembrie2

021 

„Poveste de 

Crăciun” 

Donații pentru copiii 

instituționalizați și din 

medii defavorizate din 

jud. Satu Mare 

Asociația 

Acces la 

Viitor 

Clasa a XI-a 

F 

Adela Filip 

5. 5

. 

Noiembrie 

2021 

Proiect TEaMA 

(Teatru 

Elevii au vizionat online 

spectacolele „Să n-aud 

Proiectul a 

fost elaborat și 

Clasa a V-a Adriana Gruia 
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 Educațional, 

aspecteMargin

aleAposteriori) 

musca!” și „Absențe”, 

completând un chestionar 

de feedback 

implementat 

de Teatrul de 

Nord, Satu 

Mare în 

parteneriat cu 

ISJ. 

Clasa a IX-a 

B 

6. 6

. 

Decembrie- 

Iunie  

Voluntariat Donații în colaborare cu 

Asociația Eliezer 

 XII D Dregan Cristina 

7.  02.02.2022 Ziua 

Internațională 

a Cititului 

Împreună 

Activități de lectură Echipa de 

robotică 

StarTech-

RO151 

Clasele de 

gimnaziu și 

liceu 

Toată catedra 

 

8.  

Martie 2022 Campania 

județeană 

„Solidari cu 

Ucraina” 

Activități de voluntariat 

(donații alimente și 

produse cosmetice) 

ISJ Clasele de 

liceu 

Toată catedra 

9.  22 Martie 

2022 

Ziua 

Internațională 

a Apei 

Activități interactive  Clasa a XI-a 

A, clasa a 

XI-a E 

Daniela 

Boghian 

10.  14.04.2022 „Fii avocat în 

școala ta!” 

Prezentarea modulului cu 

temele „Mic ghid de 

orientare profesională” și 

„Ce înseamnă să fii liber” 

în cadrul proiectului de 

educație juridică non-

formală „Fii avocat în 

școala ta! 

Baroul Satu 

Mare 

Clasa a XI-a 

F 

Avocat Cojan 

Alfred 

Diriginte Filip 

Adela 

11. 1

1

. 

23.05.2022 „Dialog pe 

aceeași 

scenă” 

Implicarea în organizarea 

și coordonarea 

activităților dedicate 

acestei Zilelor Porților 

Deschise CNIS 

- Clasa a XI-a 

F 

Filip Adela 

12.  Mai-iunie 

2022 

„Semne de 

carte pentru 

biblioteci” 

Realizarea semnelor de 

carte originale. 

Școala 

Gimnazială 

„Rákóczi 

Ferenc”, CCD 

Clasa a VI-

a, a VII-a 

Filip Adela 

13.  11.05.2022 Prevenirea 

traficului de 

persoane 

Activitate online ANTP-centrul 

Regional 

Oradea 

Clasa a XI-a 

D 

Suciu Florica 

 

Activități desfășurate pe parcursul întregului an școlar 

− Membru în Consiliul Consultativ ISJ la disciplina Limba și literatura română conform 

deciziei nr. 1273/1/24.09.2021. (Adela Filip); 

− Membru în Consiliul Consultativ ISJ pentru activități extrașcolare, cf. Deciziei nr. 

1273/8/24.09.2021 (Florica Suciu); 

− Membre în Corpul profesorilor metodiști ai ISJ Satu Mare conform deciziei nr. 

1282/08.10.2021. (Adela Filip, Florica Suciu); 

− Membre în Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România, asociaţie 

partener al Ministerului Educaţiei și Cercetării în procesul de reformă a învăţământului 

vocaţional pedagogic românesc. (Adela Filip, Florica Suciu, Alina Dragoș); 

− Profesori metodiști la clasele cu profil pedagogic (a XI-a F, a XII-a F) conform deciziei 

nr.138/08.09.2021.(Adela Filip, Florica Suciu, Alina Dragoș); 

− Membre în Comisia de organizare a Olimpiadei de limba și literatura română, etapa 

județeană, 19 martie 2022 (toată catedra);  
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− Membre în subcomisiile de elaborare de subiecte, respectiv de evaluare a lucrărilor la 

etapele locale și județene ale olimpiadelor și concursurilor specifice disciplinei (Alina 

Dragoș, Florica Suciu, Adela Filip, Adriana Gruia, Cristina Dregan, Daniela Boghian, 

Cristina Horotan); 

− Membre în comisiile de evaluare a competențelor lingvistice și a probelor scrise a 

examenelor naționale de Bacalaureat, respectiv EN, precum și în comisiile de simulare a 

examenelor naționale (toată catedra); 

− Participante ca evaluatori în Comisiile de evaluare la examenele naționale în sesiunile 

iunie-iulie și august și în Comisia de evaluare a contestațiilor; 

− Membre în comisia de admitere la clasa a V-a (elaborare de subiecte, respectiv evaluare 

lucrări): Suciu Florica, Adela Filip, Adriana Gruia, Cristina Dregan;  

 

Analiza SWOT 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Rezultate bune în activitatea didactică la clasă; 

Stimularea lecturii prin prezentarea lunară a noutăţilor 

editoriale și prin organizarea cercului de lectură la gimnaziu; 

Bună colaborare ȋntre membrii catedrei, susţinere, ȋndrumare, 

informare etc. 

Desfășurarea orelor în sistem hibrid sau online oferă elevilor 

opțiunea de a-și ține camerele video închise, fapt care 

blochează comunicarea eficientă profesor-elev și 

distorsionează feedback-ul. Atenția profesorului este mult 

diminuată sau canalizată spre un anumit segment de elevi; 

Elevii manifestă oboseală, dezinteres, demotivare din cauza 

frecventelor modificări privind modul de desfășurare a orelor. 

AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI 

Dezinteresul elevilor faţă de mijloacele clasice de informare 

şi documentare; 

Riscul ca elevii să participe doar aparent la cursurile online și 

astfel să nu stăpânească bine noile conținuturi sau chiar să nu 

le cunoască. 

Aplicarea măsurilor de carantinare care obligă la predarea 

online sau în regim hibrid 

Modificările frecvente ale Legii Educației, lipsa de 

predictibilitate în ce privește organizarea și funcționarea 

procesului instructiv-educativ 

Existența platformei Microsoft Teams, a diverselor tipuri de 

aplicații, platforme și resurse digitale necesare desfășurării 

activității; 

Oportunitatea pentru profesori de a participa la webinarii și 

cursuri de perfecționare online; 

Îmbunătățirea constantă a bazei materiale a şcolii, a 

mijloacelor didactice. 

 

Profesori:  Cristina Melania Horotan – Limba latină 

                    dr. Alina Dragoș- Limba și literatura română 

                    Daniela Boghian- Limba și literatura română 

                    Adela Filip- Limba și literatura română 

                    Adriana Gruia- Limba și literatura română 

                    Cristina Dregan -Limba și literatura română 

                    Florica Suciu- Limba și literatura română 

Raport întocmit de prof. Florica Suciu,  

responsabil de catedră 
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CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

 

I. Activitatea didactică 

Teste inițiale 

● În perioada 13.09.2021- 22.09.2021 s-au desfășurat ore de recapitulare a conținuturilor 

parcurse în anii anteriori, iar în perioada imediat următoare s-au aplicat teste de evaluare 

inițială elevilor. În urma notării acestora, s-a realizat interpretarea aferentă rezultatelor și 

s-au realizat planuri de măsuri pentru remedierea problemelor identificate. 

● Testele, elaborate în concordanță cu programa școlară și însoțite de bareme de corectare, 

au fost aplicate tuturor claselor la sfârșitul lunii septembrie, rezultatele fiind comunicate 

elevilor și realizându-se corectarea testului. 

 

Organizarea de cercuri pedagogice 

● membrii catedrei de limbi moderne au participat la cercul pedagogic al profesorilor de limbi 

moderne din 11.11.2021 (sesiune online) și 31.05.2022 (cu participare fizică) 

● secvență de activitate prezentată la Cercul pedagogic, cu tema „Rolul activităților non-

formale în dezvoltarea competențelor lingvistice” (31.05.2022, prof. Ramona Vagner) 

 

Alte activități desfășurate în școală 

 

● martie - organizarea de simulări pentru Examenul Național de Bacalaureat și Evaluare 

Națională (prof. Ionela Manda, prof. Adriana Chioreanu – membru, prof Bianca Cigan- 

membru) 

● martie - participare în calitate de profesor asistent la Olimpiada națională de limba și 

literatura română-clasele V-VIII; IX-XII și la Olimpiada națională de limba și literatura 

română pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților – clasele V-VIII, etapa 

județeană (prof.  Erzsebet Szmutku-Kis)  

● 6 mai - implicare în organizarea standului de prezentare a colegiului în cadrul Campaniei 

județene de orientare școlară și profesională "Îmi construiesc viitorul" (prof. Ionela Manda, 

prof. Adriana Chioreanu) 

● 20 mai - organizarea jocurilor și a activităților în limba germană cu ocazia zilei Porților 

Deschise ( prof. Helga Szabo,  Erzsebet Szmutku-Kis) 

● 20 mai - organizarea prezentării ofertei educaționale cu ocazia zilei Porților Deschise 

● activități de voluntariat (donații alimente  prof. Ramona Vagner, prof. Ioana Văsuț, prof. 

Ionela Manda, prof.  Erzsebet Szmutku-Kis, prof Bianca Cigan ) 

● iunie - participarea ca profesor supraveghetor la testarea standardizată BRIO (toți membrii 

catedrei) 

● iunie - participare în calitate de profesor asistent la examenul de competențe lingvistice (prof. 

Erzsebet Szmutku-Kis, prof. Silvia Ardelean) 

 

 

II. Pregătirea elevilor pentru performanță  

Consultaţii 

● pregătirea elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a pentru susținerea examenului Cambridge 

KET/PET (decembrie 2021, aprilie și iunie 2022), rezultatele obținute fiind foarte bune 

(prof. Ionela Manda, prof. Dorel Toduț) 

● pregătirea elevilor din clasele a XI-a A, a XI-a C, a XI-a D, a XII-a A, a XII-a B, a XII-a C, 

a XII-a D pentru susținerea examenelor Cambridge FCE și CAE (noiembrie 2021, iunie 
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2022), rezultatele obținute fiind foarte bune (prof. Ionela Manda, XI C, prof. Dorel Toduț, 

XI D, XII A; prof. Ioana Văsuț,  XI A, XII D, XII B; prof. Bianca Cigan, XII C) 

● pregătirea elevilor din clasa a VIII-a în vederea susținerii examenului de limba engleză 

pentru admiterea la secția bilingv (prof. Dorel Toduț)  

● pregătirea elevilor din clasa a VI-a pentru susținerea examenului Cambridge KET/PET, prin 

participarea la pretestările oferite gratuit (23, 24 martie 2022 – prof. Ramona Vagner) 

● Aprilie - pregătirea suplimentară a elevilor participanți la concursul “Wien - eine 

lebenswerte Weltstadt” (prof.  Erzsebet Szmutku-Kis, Helga Szabo) 

 

Bacalaureat 

● consultații cu elevii claselor a XII-a în vederea obținerii de rezultate foarte bune la examenul 

de Competență lingvistică din cadrul Bacalaureatului (prof. Bianca Cigan, prof. Dorel Toduț, 

prof. Alina Șovre, prof. Ramona Vagner) 

 

Olimpiade 

 

● în luna ianuarie 2022 s-a organizat la nivel de școală Olimpiada de limbă engleză, franceză 

și germană (toți membrii catedrei) 

● Rezultate obținute la Olimpiada de limba engleză, faza județeană:  

● elaborare de subiecte și organizarea Olimpiadei de Limba Engleză, etapa pe școală 

(ianuarie 2022) 

● prof. evaluator la Olimpiada de Limba Engleză, etapa județeană (12.03.2022) (prof. Ionela 

Manda, prof. Bianca Cigan, prof. Adriana Chioreanu, prof. Ramona Vagner) 

● prof. evaluator la Olimpiada de Limba Franceză, etapa județeană, etapa de contestații 

(21.03.2022) (prof. Ionela Manda) 

● s-au desfășurat activități de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanță în 

vederea participării la olimpiadele de limbi străine, faza pe școală și județeană  

o prof. Bianca Cigan (lb. engleză) – IX C,XD, XI E, XII C;  

o prof. Ionela Manda (lb. engleză) – VII, XI C, IX B (mențiuni: Dobran Georgiana 

(VII), Angheluș Alexandra (IX B) (prof. Ionela Manda); 

o prof. Dorel Toduț (lb. engleză) – IX B, X C; 

o prof. Alina Șovre (lb. engleză) – IX D, IX F;  

o prof. Ioana Văsuț (lb. engleză) – IX A, X B, X D, XI A, XI D, XII B (premiul I, 

participare la faza națională, eleva Mezei Raluca, X B; 2 premii II, 3 premii III); 

o prof. Adriana Chioreanu (lb. franceză) – XI D (premiul II – elevul Ilban Andrei)  

o prof. Ramona Vagner (lb. franceză) - IX C, IX B, X E, XII E 

o prof. Silvia Ardelean (lb. franceză) 

● pregătirea suplimentară a elevilor în vederea participării la olimpiada de limba germană 

o prof. Helga Szabo 

o prof. Erzsebet Szmutku-Kis - X B, XI A 

 

Atestate 

● Pregătirea în vederea redactării atestatelor de limbă 

o Prof. Bianca Cigan – XII C 

o Prof. Grigore Bodan – XII D 
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Activități la nivel de județ 

● Elaborarea de subiecte pentru etapa județeană a Olimpiadei de Limba engleză (prof. Bianca 

Cigan, prof. Ionela Manda, prof. Alina Șovre, prof. Ioana Văsuț) 

● Martie 2022 - participare în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de Limba Franceză 

și Limbă Engleză, faza județeană (prof. Chioreanu Adriana, prof. Ramona Vagner) 

● Martie 2022 - participare în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de Limbă Engleză, 

faza județeană (prof. Ioana Văsuț, prof. Ionela Manda, prof. Bianca Cigan, prof. Alina Șovre) 

● Martie 2022 - participare în calitate de profesor asistent la etapa județeană a Olimpiadei de 

limba engleză  organizată la Liceul Teoretic German ”Johann Ettinger” (prof. Erzsebet 

Szmutku-Kis, ) 

● 20 Mai 2022 - participare în calitate de profesor evaluator la Proba de verificare a 

cunoștințelor de limba engleză în vederea admiterii în clasa a IX-a la profil bilingv engleză 

(20.05.2022) (prof. Chioreanu Adriana, prof. Ioana Văsuț, prof. Ionela Manda, prof. Bianca 

Cigan, prof. Ramona Vagner) 

● Iunie 2022, Participarea ca membru în Comisia de Bacalaureat la Centrul de Evaluare Zonală 

de la Liceul de Arte Aurel Pop - prof Bianca Cigan 

● Iunie 2022, Participarea ca membru în Comisia de Bacalaureat la Centrul de Examen de la 

Colegiul Național “Doamna Stanca” - prof. Ionela Manda 

● Iunie 2022, Participarea ca membru în Comisia de Bacalaureat, probele de Competențe 

digitale și lingvistice la  Colegiul Național “Ioan Slavici” - prof. Ionela Manda 

● Iunie 2022, Participarea ca membru în Comisia de Evaluare Națională, de la Centrul de 

Examen de la Colegiul Național “Ioan Slavici” - prof. Ionela Manda 

● August 2022, Participarea ca membru în Comisia de Bacalaureat la Centrul de Examen de 

la Colegiul Național “Doamna Stanca” - prof. Ionela Manda 

● Iunie 2022, participarea în calitate de profesor evaluator la examenul de admitere pentru 

clasa bilingvă, Școala Gimnazială Bălcescu –Petőfi- prof. Bianca Cigan 

 

Propuneri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură 

● realizarea predării diferențiate (catedra de limbi) 

● lucrul la clasă pe grupe de maxim 15 elevi  

● susținerea financiară și recompensarea elevilor capabili de performanțe  

● adaptarea procesului de predare învățare la nivelul de cunoștințe al elevilor 

● folosirea metodelor activ-participative și adaptarea lor la stilul de învățare al elevilor 

● utilizarea unor activităţi cu caracter ludic, atractive pentru elevi 

 

III. Activitatea de formare continuă 

Cursuri de perfecţionare  

● admiterea ca doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Științe Umaniste, domeniul Filologie 

(septembrie 2021) (prof. Ionela Manda) 

● cursurile online „Strategia de Dezvoltare Instituțională” și „Itemi cognitivi” - Vivid 

Education (03.09.2021/06.10.2021) (prof. Ionela Manda) 

● absolvirea Programului postuniversitar de formare și dezvoltare continuă „UVT Teaching & 

learning brand” (octombrie 2021 – iulie 2022) – 15 credite (prof. Ionela Manda) 

● absolvirea programului de formare PROF I - Mentorat de carieră didactică - 120 de ore – 30 

de credite profesionale transferabile (noiembrie 2021 – ianuarie 2022) (prof. Ionela Manda) 

● cursul online „Corpus Linguistics: Method, Analysis, Interpretation” în cadrul University of 

Lancaster (octombrie 2021– ianuarie 2022) (prof. Ionela Manda) 
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● participare certificată la cursul adresat profesorilor metodiști organizat de CCD Satu Mare 

(27.01.2022, 28.01.2022, 13.04.2022) (prof. Ionela Manda) 

● Curs „ Formation de correcteurs - examinateurs DELF” - Institutul Cultural Francez, 

Ambasada Franței (3-5 septembrie 2021, Cluj-Napoca) (prof. Ramona Vagner) 

● participarea la cursul CPEECN și absolvirea lui - 60 de ore - 15 credite profesionale 

transferabile (octombrie-noiembrie 2021) (prof. Ioana Văsuț) 

● susținerea inspecției curente 2 în vederea obținerii gradului I: 17 februarie 2022 ( prof. 

Adriana Chioreanu) 

● programul Climate Action in Education organizat de British Council România cu sprijinul 

Ambasadei Britanice la București (8 ore de training + activitate de mediu desfășurată la 

clasă) (ianuarie-martie 2022) (prof. Ioana Văsuț) 

● cursuri de masterat, anul II./Universitatea Creștină Partium din Oradea, 120 de credite (prof. 

Erzsebet Szmutku-Kis ) 

● Cursul online asincron „ Se former à l'évaluation des épreuves du DELF Prim” – 3 ore, 

platforma France Education International+ (24 iunie 2022) 

● Cursul online asincron „ Se former aux nouvelles grilles d’évaluation DELF-DALF” – 6 ore, 

platforma France Education International+ (26 iunie 2022) 
 

  

Seminarii, conferinţe 

● 14.10.2021 - 15.10.2021 participare la seminarul Invățăm prin joc/ Spielend lernen-Seminar 

organizat online de Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană. (prof. Erzsebet 

Szmutku-Kis)  

● Webinarul „Pedagogie prin joc” - Asociația Ține de Noi (20 septembrie 2021) (prof. Ramona 

Vagner) 

● Webinar „L’évaluation positive et bienveillante” - moderator Valerie Soubre (10 noiembrie 

2021) (prof. Ramona Vagner) 

● participare la Conferința online, tema: "Aspekte sprachlicher Musterhaftigkeit aus 

textlinguistischer Perspektive", 16 decembrie 2021 (prof. Erzsebet Szmutku-Kis) 

● participare, în sistem online, la Conferința științifică internațională „Mentoratul în cariera 

didactică”, pe tema carierei didactice, din cadrul proiectului POCU, Profesionalizarea 

carierei didactice - PROF (ID proiect: POCU/904/6/25 /146587), al cărui beneficiar este 

Ministerul Educației (25.11-26.11.2021) (prof. Ionela Manda) 

● participare în calitate de auditor la conferința internațională BAS – British and American 

Studies, organizată de Colectivul de limba și literatura engleză, Departamentul Limbi și 

Literaturi Moderne, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest 

din Timișoara (12.05.2022-14.05.2022) (prof. Ionela Manda) 

● participare fizică, cu susținerea lucrării „Writing Culture Clash: English Essay Writing 

Challenges in Romanian Pre-University Settingsˮ în cadrul Conferinței Internaționale The 

Future of Education, ediția a 12-a, Florența (Italia) (prof. Ionela Manda) 

 

Publicații 

● publicarea studiului „Writing Culture Clash: English Essay Writing Challenges in 

Romanian Pre-University Settingsˮ în The Conference Proceedings of The Future of 

Education 2022, ISBN 979-12-80225-23-8, ISSN 2384-9509, DOI 10.26352/F701_2384-

9509, editura Filodiritto Editore, Bologna, pp. 403-409 (prof. Ionela Manda) 

 

 

Activitate ca formator 
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● curs de pregătire în vederea susținerii examenului de Definitivat, la specialitatea limba 

engleză (11.07.2022) (prof. Ionela Manda) 
  
Inspecţii (efectuate în calitate de metodist ISJ) - prof. Ionela Manda 

● prof. Pusta Simona, IC2 Grad I – Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andronˮ Negrești Oaș 

(25.02.2022) 

● prof. Bonțea Liliana, IC1 Grad I – Școala Gimnazială Doba (11.03.2022) 

● prof. Pintea Radu, IS Grad II – Școala Gimnazială Bârsău de Sus (18.03.2022) 

● prof. Robotin Gheorghina Def. 2 – Constantin Brâncuși (20.05.2022) 

● prof. Corina Foldi (29.03.2022) 

● prof. Bodan Grigore, IS Grad I (15.03.2022) 

● prof. Chioreanu Adriana, IC2 Grad I (17.02.2022) 

 

Mentorat informal 

-Mentorat didactic efectuat doamnei prof. Erzsebet Szmutku (Prof. Helga Szabo) 

 

 

IV. Activitatea extracurriculară 

 

Parteneriate şi colaborări  

● Parteneriat cu Consiliul Britanic din Cluj-Napoca – organizarea de examene Cambridge 

KET, PET, FCE şi CAE la CNIS (catedra de limba engleză, coordonator prof. Alina Șovre) 

● Parteneriat cu Cambridge English Language Assessment de pe lângă Universitatea 

Cambridge – organizarea de pretestări (simulări) pentru examenele Cambridge KET, PET, 

FCE şi CAE (catedra de limba engleză, coordonator prof. Ioana Văsuţ) 

● Colaborare Caregivers SRL (23.03.2022) (prof. Adriana Chioreanu, cl a V-a) 

● Colaborare cu Forumul Democrat German prin Katharina Heigel (Helga Szabo,  Erzsebet 

Szmutku-Kis) 

● Parteneriat cu Centrul Antidrog  Satu Mare -"Atelierul cu povești pentru viață" 16.03-12.04 

( prof. Chioreanu Adriana, clasa a V-a) 

● Prof. Dorel Toduț – coordonator/redactor al revistei în limba engleză a școlii (colaboratori - 

toţi profesorii de limbi străine) 

● Prof. Ionela Manda și Ioana Văsuț - colaboratori ai site-ului oficial al CNIS 

● Prof. Bianca Cigan – coordonator parteneriat voluntariat Fundația Serviciul Maltez, 

colaborare cu Fundația Hans Linder, colaborare cu Brigada Antidrog 

● Prof. Bianca Cigan, prof. Ramona Vagner - membri ai Comisiei pentru Curriculum 

● Prof. Bianca Cigan – activitate in cadrul comisiei de perfecționare si formare continuă 

● Prof. Ioana Văsuţ – membru al comisiei de etică, comisiei de promovare a imaginii școlii, 

comisiei de programe și proiecte educative școlare și extrașcolare 

● Prof. Ioana Văsuț - coordonator al postului de radio al școlii 

● Prof. Ioana Văsuţ – membru al comitetului Eco-şcoală 

● Prof. Ramona Vagner – coordonator al Clubului de voluntariat CNIS 

● profesori diriginți: consilierea permanentă a elevilor și părinților (ședință cu părinții, 

lectorate individuale cu părinții pe tot parcursul semestrului) (prof. Bianca Cigan, prof. 

Adriana Chioreanu, prof. Ramona Vagner, prof. Ioana Văsuț, prof. Dorel Toduț) 

● Acord de parteneriat cu Asociația ELIEZER, președinte Anton Varga (prof. Ramona 

Vagner, prof. Ionela Manda) 

● Protocol de colaborare cu Muzeul Maramureșean (prof. Ionela Manda) 
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● Acord de parteneriat cu Asociația Acces la Viitor, vicepreședinte Matioc-Pop Otilia (prof. 

Ramona Vagner, prof. Ionela Manda) 

● Acord de parteneriat cu Muzeul Memorial Sighet (prof. Ionela Manda) 

● Protocol de colaborare cu Colegiul Național Bănățean Satu Mare (prof. Ionela Manda) 

 

 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE DERULATE 

 

Nr. 

crt. 

Data 

desfășurăr

ii 

Denumirea 

activității 
Scurtă descriere a activității 

Partenerii 

implicați 

(dacă e cazul) 

Elevi implicați/ 

Clasa 

Prof. 

coordonator(i) 

1.  13.09.2021 

-

10.06.2022 

Radio CNIS Coordonarea activității postului de 

radio al școlii și a echipei radio (6 

elevi), mediatizarea activităților 

școlii. 

Campanie de promovare a muzicii 

de calitate pe pagina de Facebook 

a radioului – Alexandra Ududes, 

Emanuela Deac, David Sălăjan (în 

perioada vacanței din octombrie-

noiembrie). 

Marcarea a diferite evenimente pe 

pagina de Facebook a radioului – 

David Sălăjan, Alexandra Ududec 

(1 Decembrie, Crăciun, Anul Nou, 

Ziua Apei etc.) 

Inf. Romeo 

Farcău 

David Sălăjan, 

Alexandra 

Ududec (X B); 

Emanuela Deac 

(XI D); Alexandru 

Bondrea, Jennifer 

Boboi, Andrea 

Gogota (XII B);  

Ioana Văsuţ 

 

2.  Ianuarie – 

iunie 2022 

Campania 

„Inimi 

darnice 

CNIS” 

  

„CNIS pentru 

Ucraina” 

„Solidari cu 

Ucraina” 

(ISJ) 

„Plasa cu 

alimente” 

-diseminarea informațiilor despre 

campanii de voluntariat și 

colectare de donații, la nivel local 

; 

-organizarea activităților de 

voluntariat la nivelul școlii : 

înscrierea elevilor și profesorilor 

voluntari, colectarea și 

depozitarea donațiilor pentru cele 

2 mari campanii, distribuirea 

donațiilor periodic 

Asociația 

ELIEZER 

Asociația Acces 

la viitor 

Asociația 

Crucea Roșie 

Satu Mare 

Uniunea 

Ucrainenilor 

din România – 

Filiala SM 

ISJ 

Andreea Moiș – 

bibliotecara 

CNIS 

Codruța 

Mocanu –

asistenta școlii 

Toți elevii școlii, 

profesorii și 

părinții 

Vagner Ramona 

Dragoș Alina 

Manda Ionela 

3.  24.09.2021 Vizită la 

muzeul de 

artă 

Expoziția „Surprinzătorul Dali”  IX A Ioana Văsuț 

4.  27.09.2019 Ziua 

europeană a 

limbilor 

 

Desfăşurarea de activităţi 

specifice la clasă 

 

  Toţi membrii 

catedrei 

 

5.  Noiembrie 

2021 

Vizionare 

film  ’’Micul 

Prinț’’ 

 

ateliere de lucru,  fișe de lucru pe 

echipe,  prezentare planșe tematice 

în imagini  

 

  XI D  Chioreanu 

Adriana 

6.  Noiembrie 

2021 – 

Promovarea 

alimentației 

Realizarea de prezentări Power 

Point cuprinzând idei care pot fi 

 XII B 

XI D (bilingv) 

Ioana Văsuț 

Vagner Ramona 
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Ianuarie 

2022 

sănătoase în 

rândul 

adolescențilo

r 

implementate de către elevi în 

vederea formării unor obiceiuri 

alimentare/de stil de viață 

sănătoase, în școală și în afara 

școlii. 

Redactarea de propuneri către 

directorul școlii pentru 

implementarea unei campanii de 

promovare a alimentației 

sănătoase în rândul elevilor. 

V 

VI 

Chioreanu 

Adriana 

7.  Noiembrie 

2021 – 

Februarie 

2022 

„Abilități 

pentru 

acțiune” 

Proiect pilot național organizat de 

Agenția Națională Antidrog și 

CPECA care acoperă 5 domenii, 

desfășurat în 8 lecții/teme (Să 

privim spre viitor, Valori și 

comportament responsabil, Critica 

constructivă, Să prețuim sănătatea, 

Școala te învață cum să spui NU 

consumului de droguri, Luarea 

deciziilor sănătoase, Cum să 

facem față presiunii anturajului, 

Exemplificarea unui stil de viață 

sănătos și a reflecției asupra 

învățării) 

CPECA -  

Beatrix Câmpan 

IX A, XI E Paula Galoș 

Ioana Văsuț 

8.  Noiembrie 

2021 – 

Iunie 2022 

Proiectul 

educativ 

„Talentul 

muzical 

artistic – 

punte între 

generații” - 

ediția 2021-

2022 

-cunoașterea,  înțelegerea și 

promovarea artei, prin inițierea 

unor activități cu profund caracter 

artistic (desene, felicitări, colinde 

românești și internaționale etc.) 

Liceul de Arte – 

Oradea 

Colegiul de 

Arte „Sabin 

Drăgoi” Arad 

Elevii colegiului Florea Irina 

Latiș Izabela 

Vagner Ramona 

 

9.  Octombrie-

Decembrie 

2021 

Examene 

Cambridge 

KET şi PET 

 

Desfăşurarea examenelor 

Cambridge KET şi PET 

 

Inf. Romeo 

Farcău, secretar 

Maria Szabo 

Elevi CNIS şi ai 

altor şcoli din 

judeţ 

Șovre Alina 

10.  10.11.2021 Laternenfest  Învățare de cantece în memoria  

Sf.Martin, cunoașterea legendei  

sfantului Martin  

  VII, VIII Szmutku-Kis 

Erzsebet  

  

11.  Decembrie 

2021 

Decorare 

clasă de 

Crăciun 

Activități 

dedicate 

Crăciunului 

Crăciunul la 

CNIS 

Împreună cu elevii clasei a V-a, 

am decorat brăduțul și clasa 

Am realizat activități dedicate 

Crăciunului, felicitări, mesaje în 

limba română, franceză, engleză 

Am participat cu clasa la 

proiecțiile de Crăciun pe clădirea 

CNIS 

 a V-a 

a VI-a 

Chioreanu 

Adriana 

Vagner Ramona 

12.  Decembrie 

2021 

Campania 

„Poveste de 

Crăciun”, 

ediția XVII 

 

Campania 

„Shoe Box” 

2021 

-promovarea campaniei în rândul 

elevilor și al profesorilor din 

școală 

-donarea unor jucării, jocuri, cărți 

copiilor provenind din medii 

defavorizate 

-oferirea unor articole de 

îmbrăcăminte și jucării noi 

Asociația Acces 

la viitor  

 

 

Asociația 

Eliezer 

VI 

 

 

 

Elevi și profesori 

din școală 

Vagner Ramona 
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13.  17.12.2021 Filmuleț de 

Crăciun al 

CNIS 

- desfășurarea a două activități 

care au fost cuprinse în filmuleț: 

confecționarea de brăduți din 

hârtie prin tehnica Origami și 

redactarea de scrisori către anul ce 

vine 

Vlad Coclici IX A 

X D (profil 

bilingv) 

dir. adj. Ionela 

Manda 

Ioana Văsuț 

14.  22.12.2021 Mini 

Spectacol  de 

Crăciun  

Cântarea colinzilor în limba 

română, franceză, engleză   

 

  a V-a, a VI-a  Chioreanu 

Adriana 

Vagner 

Ramona  

15.  22.12.2021 „Noi umblăm 

să colindăm” 

- program 

artistic 

-program artistic dedicat părinților 

cuprinzând  vizionarea scenetei 

filmate „Sărbători mai ciudate...”, 

scrisă de eleva Gomboș Lorelai; 

interpretarea unor colinde în 

română, engleză și franceză.  

Inf. Romeo 

Farcău 

VI Vagner Ramona 

16.  22.12.2021 La patinoar Mișcare în aer liber, socializare  IX A Ioana Văsuț 

17.  Februarie 

2022 

Simulări 

(pretestări) de 

examene 

Cambridge 

KET for 

School, PET 

for Schools, 

FCE for 

Schools și 

CAE 

Organizarea și desfășurarea 

simulărilor 

Elevi CNIS  Ioana Văsuţ 

dir. adj. Ionela 

Manda 

Ramona Vagner 

18.  Martie 

2022 

Ajutor pentru 

refugiați 

Campanie de solidaritate derulată 

în parteneriat cu ISJ Satu Mare 

ISJ Satu Mare cl a V-a Chioreanu 

Adriana 

19.  3 martie, 8 

iunie 2022 

 

Vizita la 

Muzeul 

Județean 

„Muzeul în 

era digitală” 

-vizitarea expoziției interactive 

„Muzeul în era digitală” 

-vizitarea expoziției permanente, 

secțiile de istorie și etnografie 

-participarea la atelierul practic de 

confecționare a brățărilor din 

mărgele 

Muzeul 

Județean SM – 

d-na Alexandra 

Pelecaci 

Clasa VI Vagner Ramona 

20.  Martie 

2022 

  

  

  

  

16 martie 

2022 

„Luna 

Francofoniei / 

Le Mois de la 

Francophonie 

– mars 2022” 

-desfășurarea unor activități pe 

teme francophone : audiții de 

cântece francophone, flashmob pe 

melodia  Alors on danse, PPT 

despre Francofonie, intervenția 

voluntarului francez cu tema La 

gastronomie française. 

Institutul 

Francez Cluj-

Napoca – 

voluntar 

Charles… 

X F, V, VI, XI D, 

XI A+C, XI F 

Chioreanu 

Adriana  

Vagner 

Ramona   

Ardelean Silvia 

21.  Martie – 

aprilie 

2022 

 

Proiectul 

„Necenzurat” 

-proiect de prevenție, desfășurat 

pe parcursul a 8 ore; cu suport de 

curs cuprinzând 12 lecții, focusate 

pe abilități generale de consolidare 

a relațiilor de familie, de 

soluționare a conflictelor, abilități 

privind prevenirea consumului de 

substanțe etc. 

CPECA 

d-na Pușa 

Câmpan 

Clasele VI, VII, 

VIII 

Vagner Ramona 

Florea Irina 

Nastor Cecilia 

22.  2 martie 

2022 

„Armonie în 

școli, 

siguranță în 

viață” 

-activitate de prevenire a bullying-

ului 

Inspectoratul de 

Poliție SM – 

Biroul 

Siguranță 

Școlară 

Clasa VI Vagner Ramona 
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Comisar de pol. 

Hrihorișan 

Felicia 

23.  22 martie 

2022 

Ziua 

Mondială a 

Apei – „Mână 

în mână 

pentru un 

viitor 

durabil” 

-realizarea obiectivelor de 

educație ecologică; 

conștientizarea importanței 

protejării mediului și a conservării 

patrimoniului natural. 

Elisabeta 

Beckessy – 

Asociația 

Ecohuman 

LIFE TREE 

Satu Mare 

SGA Satu Mare 

Elevii școlii Comitetul Eco-

Școala 

 

24.  8.04.2022 „Ce înseamnă 

să fii liber?” 

Proiect de educație juridică non-

formală „Fii avocat în școala ta” 

Av. Minodora 

Sorian, Baroul 

Satu Mare 

IX A Ioana Văsuț 

Adela Filip 

 

 

 

25.  13.04.2022 Ein 

Wettkampf- 

tag in 

Großwardein 

O zi de concurs în Oradea Universitatea 

Creștină 

Partium din 

Oradea 

Papp Vivien, 

Cotan Aida, Popa 

Miruna, Cornea 

Ioana, Szekely 

Alessia, Ileș 

Miruna,Gheorghi

u Vlad, Latiș 

Diana, Șandor 

Alexia 

Helga Szabo 

Erzsebet 

Szmutku-Kis 

26.  14.04.2022 Prevenire 

trafic 

persoane 

Prezentarea fenomenului 

traficului de persoane, a 

modalităților de racolare, 

transport, exploatare și prevenire; 

prezentarea unor cazuri sub 

anonimat și a metodei de racolare 

prin intermediul internetului  

Isnp. de 

specialitate 

Mîrza Denisa, 

Agenția 

Națională 

Împotriva 

Traficului de 

Persoane 

IX A 

X C 

Ioana Văsuț 

Izabela Latis 

27.  Aprilie 

2022 

31 mai 

2022 

Sceneta „A 

lovely 

unexpected 

visit” – 

Cercul 

pedagogic al 

profesorilor 

de limbi 

moderne 

-realizarea unui material video de 

prezentat la Cercul pedagogic, 

pentru a ilustra „Rolul activităților 

non-formale în dezvoltarea 

competențelor lingvistice” 

 -scrierea scenariului, filmări în 

Sala festivă, editarea și montajul 

materialului 

Inf. Romeo 

Farcău 

Clasa VI 

Gomboș Lorelai 

Vagner Ramona 

28.  6 mai 2022 Târgul 

Educației 

Campanie de orientare școlară și 

profesională 

Inspectoratul 

Școlar Județean 

și Centrul 

Județean de 

Resurse și 

Asistență 

Educațională 

Elevi din clasele 

XI A, XI B, XI C, 

XI D, XI E 

  

  

corul Adagio 

echipa de robotică 

StarTech 

Manda Ionela 

Dragoș Alina 

Paula Galoș 

Șovre Alina 

Chioreanu 

Adriana 

Boghian 

Daniela 

Florea Irina 

Pădureanu 

Monica 

Lenghel 

Bogdan 

Latiș Izabela 

Kabai Timea 

29.  7.05.2022 Excursie 

Cluj-Napoca 

Vizitarea Grădinii botanice și a 

centrului istoric al orașului 

 IX A Ioana Văsuţ 
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30.  23 Mai 

2022 

Ziua "Porțile 

Deschise 

CNIS" 

Bucurie în mișcare 

Stil de viață sănătos 

Atelier de dans  

"Passion 4 

Salsa" 

cl a V-a  

cl a VI-a  

Chioreanu 

Adriana  

Vagner Ramona 

31.  23.05.2022 Concursul 

„Dialog pe 

aceeași 

scenă” 

Concurs de talente între clasele a 

IX-a 

Clasa a IX-a A – premiul I 

Rais Lazăr 

Alexandra 

Ududec 

Dir. Alina 

Dragoș 

Monica 

Pădureanu 

Ramona Vagner 

Clasele a IX A Adela Filip 

Ioana Văsuț 

Agota Lupou 

Bogdan 

Lenghel 

Adrian Roman 

Izabela Latis 

 

 

32.    Mai 2022 

 

 

Prevenirea 

activităților 

de bullying în 

școli- "Fii 

avocat în 

școala ta"- 

Ce înseamnă bullying-ul și cum să 

nu fim părtași  

avocat 

Minodora 

Sorian 

cl a V-a Chioreanu 

Adriana 

33.  16 mai - 15 

iulie 2022 

„Cartea mea 

de suflet” – 

proiect 

județean 

interșcolar, 

ediția II 

- exprimarea ideilor și a trăirilor 

personale, încurajarea lecturii și a 

respectului față de carte, 

dezvoltarea potențialului creativ ; 

-realizarea unor semne de carte 

originale prin care elevii își 

recomandă cartea preferată, iar 

după jurizarea creațiilor, se face 

schimb de semne de carte între 

școlile participante. 

Biblioteca 

CNIS – dna 

Andreea Moiș 

Şcoala  

Biblioteca 

Județeană 

ISJ 

Gimnazială 

„Rákóczi 

Ferenc” Satu 

Mare  

 

Clasele V și VI Filip Adela 

Gruia Adriana 

Vagner Ramona 

34.  27 Mai 2022 Ieșire cu clasa 

la pizza 

  cl a V-a Chioreanu 

Adriana 

35.  1 Iunie 

2022 

 

Ziua 

Copilului – 

„La picnic, în 

familie” 

-organizarea și desfășurarea unor 

activități de tip non-formal, în 

vederea închegării colectivului de 

elevi 

-implicarea activă a părinților în 

activitățile non-formale, 

desfășurate în curtea școlii 

Părinții elevilor 

din clasa VI 

Clasa VI Vagner Ramona 

36.  10 Iunie Iesire cu clasa 

la înghețată 

Marcarea sfârșitului de an școlar  cl a V-a  Chioreanu 

Adriana 

37.  25-29 Iulie 

2022 

Projektwoche 

in 

Holzmengen 

Tabără de vară  Ududec Maria, 

Gruia Maia, 

Bărbuș Amalia, 

Lini Mara, Pop 

Raisa 

Helga Szabo 

Erzsebet 

Szmutku-Kis 

38.  31 iulie – 6 

august 

2022 

Tabăra de 

engleză Just 

Speak 

English - 

Predeal 

Cursuri zilnice de limba engleză 

pe grupuri de 15 - 18 elevi şi 

workshop-uri susţinute de traineri 

internaţionali ; ateliere 

tematice, activităţi distractive de 

grup ȋn engleză, sport şi drumeţii. 

Sabău Alina 

(însoțitor, 

G.P.P. nr 33) 

Clasa VI Vagner Ramona 
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 Noiembrie 

2021 – 

februarie 

2022 

„Abilități pentru 

acțiune” 

Proiect pilot național 

organizat de Agenția 

Națională Antidrog și 

CPECA care acoperă 5 

domenii, desfășurat în 8 

lecții/teme (Să privim spre 

viitor, Valori și 

comportament responsabil, 

Critica constructivă, Să 

prețuim sănătatea, Școala te 

învață cum să spui NU 

consumului de droguri, 

Luarea deciziilor sănătoase, 

Cum să facem față presiunii 

anturajului, Exemplificarea 

unui stil de viață sănătos și 

a reflecției asupra învățării) 

CPECA -  

Beatrix 

Câmpan 

IX A, XI E Paula Galoș 

Ioana Văsuț 

 Noiembrie 

2021 – iunie 

2022 

Proiectul educativ 

„Talentul muzical 

artistic – punte 

între generații” - 

ediția 2021-2022 

-cunoașterea,  înțelegerea și 

promovarea artei, prin 

inițierea unor activități cu 

profund caracter artistic 

(desene, felicitări, colinde 

românești și internaționale 

etc.) 

Liceul de 

Arte – Oradea 

Colegiul de 

Arte „Sabin 

Drăgoi” Arad 

Elevii 

colegiului 

Florea Irina 

Latiș Izabela 

Vagner Ramona 

 

 Octombrie-

Decembrie 

2021 

Examene 

Cambridge KET şi 

PET 

 

Desfăşurarea examenelor 

Cambridge KET şi PET 

 

Inf. Romeo 

Farcău, 

secretar 

Maria Szabo 

Elevi CNIS şi ai 

altor şcoli din 

judeţ 

Șovre Alina 

 10.11.2021 Laternenfest  Învățare de cantece în memo

ria  

Sf.Martin, cunoașterea legen

dei  

sfantului Martin  

  VII, VIII Szmutku-Kis 

Erzsebet  

  

 Decembrie 

2021 

Decorare clasă de 

Crăciun 

Activități dedicate 

Crăciunului 

Crăciunul la CNIS 

Împreună cu elevii clasei a 

V-a, am decorat brăduțul și 

clasa 

Am realizat activități 

dedicate Crăciunului, 

felicitări, mesaje în limba 

română, franceză, engleză 

Am participat cu clasa la 

proiecțiile de Crăciun pe 

clădirea CNIS 

 a V-a 

a VI-a 

Chioreanu 

Adriana 

Vagner Ramona 

 Decembrie 

2021 

Campania 

„Poveste de 

Crăciun”, ediția 

XVII 

 

Campania „Shoe 

Box” 2021 

-promovarea campaniei în 

rândul elevilor și al 

profesorilor din școală 

-donarea unor jucării, 

jocuri, cărți copiilor 

provenind din medii 

defavorizate 

-oferirea unor articole de 

îmbrăcăminte și jucării noi 

Asociația 

Acces la 

viitor  

 

 

Asociația 

Eliezer 

VI 

 

 

 

Elevi și 

profesori din 

școală 

Vagner Ramona 

 17.12.2021 Filmuleț de 

Crăciun al CNIS 

- desfășurarea a două 

activități care au fost 

cuprinse în filmuleț: 

Vlad Coclici IX A 

X D (profil 

bilingv) 

dir. adj. Ionela 

Manda 

Ioana Văsuț 
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confecționarea de brăduți 

din hârtie prin tehnica 

Origami și redactarea de 

scrisori către anul ce vine 

 22.12.2021 Mini 

Spectacol  de Crăci

un  

Cântarea colinzilor în limba 

română, franceză, engleză   

 

  a V-a, a VI-a  Chioreanu 

Adriana 

Vagner 

Ramona  

 22.12.2021 „Noi umblăm să 

colindăm” - 

program artistic 

-program artistic dedicat 

părinților cuprinzând  

vizionarea scenetei filmate 

„Sărbători mai ciudate...”, 

scrisă de eleva Gomboș 

Lorelai; interpretarea unor 

colinde în română, engleză 

și franceză.  

Inf. Romeo 

Farcău 

VI Vagner Ramona 

 22.12.2021 La patinoar Mișcare în aer liber, 

socializare 

 IX A Ioana Văsuț 

 13.09.2021-

14.01.2022 

Radio CNIS Coordonarea activității 

postului de radio al școlii și 

a echipei radio (6 elevi), 

mediatizarea activităților 

școlii. 

Campanie de promovare a 

muzicii de calitate pe pagina 

de Facebook a radioului – 

Alexandra Ududes, 

Emanuela Deac, David 

Sălăjan (în perioada vacanței 

din octombrie-noiembrie). 

Marcarea a diferite 

evenimente pe pagina de 

Facebook a radioului – 

David Sălăjan, Alexandra 

Ududec (1 Decembrie, 

Crăciun, Anul Nou) 

Inf. Romeo 

Farcău 

David Sălăjan, 

Alexandra 

Ududec (X B); 

Emanuela Deac 

(XI D); 

Alexandru 

Bondrea, 

Jennifer Boboi, 

Andrea Gogota 

(XII B);  

Ioana Văsuţ 

 

Alte activități desfășurate: 

● director adjunct al CNIS (prof. Ionela Manda) 

● președinte al comisiei SCIM (prof. Ionela Manda) 

● membru al Consiliului Consultativ al ISJ, specialitatea Limba engleză (prof. Ionela 

Manda) 

● membru al Asociaţiei Naţionale a Colegiilor şi Liceelor Pedagogice din România 

(ANCLP) (prof. Ionela Manda) 

● profesor metodist (prof. Ionela Manda) 

● formator (prof. Ionela Manda) 

● membru al centrului de cercetare CODHUS („Centre for Corpus Related Digital 

Approaches to Humanities”), Timișoara (prof. Ionela Manda) 

● adaptarea demersului didactic la predarea online/ hibridă (prof. Ionela Manda) 

● responsabilă cu actualizarea site-ului colegiului, cnislavici.ro  (prof. Ionela Manda 

● coordonarea activității catedrei de limbi străine a Colegiului Național „Ioan Slavici” în 

calitate de șef de catedră (prof. Ramona Vagner) 

● coordonarea Clubului de voluntariat CNIS (prof. Ramona Vagner, prof. Adriana 

Chioreanu) 



 
 

26 

 

● coordonarea postului de radio al şcolii, Radio CNIS (prof. Ioana Văsuţ) 

● coordonarea Centrului Închis de Examene Cambridge de pe lângă Consiliul Britanic 

Cluj-Napoca (prof. Alina Șovre) 

● coordonarea Centrului de Pretestare (Simulare) pentru Examene Cambridge de pe 

lângă Universitatea Cambridge (prof. Ioana Văsuţ) 

● stabilirea opționalelor școlare pentru anul școlar 2022-2023 în cadrul Comisiei pentru 

Curriculum (Prof. Bianca Cigan, prof. Ramona Vagner) 

● propunerea opționalului Films – Stories in Motion (prof. Ioana Văsuț) 

● activitate in  Comisia de formare continua si perfectionare (prof. Bianca Cigan) 

● întocmirea condicii (prof. Ioana Văsuț)  

 

Activități desfășurate pe parcursul întregului an școlar: 

● realizarea planificărilor semestriale și anuale 

● realizarea schițelor de lectie 

● întocmirea testelor de evaluare 

● aplicarea celor trei forme ale evaluării: iniţială, continuă şi sumativă 

● respectarea orarului școlar 

● respectarea serviciului pe școală 

● promovarea liceului prin apariții în mass-media locală și pe site-uri Internet 

● consilierea permanentă a elevilor și părinților 

● prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul şcolii 

● respectarea regulamentului intern şi normelor de organizare şi funcţionare a instituţiei şcolare 

● realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional şi dosarului personal 

● comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, responsabilii comisiilor şi conducerea 

şcolii 

● implicarea elevilor în activităţi de bună practică 

● responsabilizarea elevilor 

● realizarea proiectării activităţii în format electronic, cu antetele școlii și Ministerului 

Educației Naționale 

● îndeplinirea atribuțiilor de profesori diriginți 

● realizarea interasistențelor la nivelul catedrei conform graficului stabilit  
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ANALIZA SWOT 

 
Puncte tari Puncte slabe 

- cadre didactice titulare, interesate de parcursul 

profesional; 

- proiectarea activității didactice conform standardelor 

curriculare;  

- completarea eficientă a portofoliului profesorului; 

- corelarea proiectării şi a activităţilor de  predare-

evaluare cu obiectivele fixate;  

- adaptarea metodelor de predare-evaluare la clasă/elevi 

şi continutul predat; 

- realizarea si aplicarea testelor de evaluare predictivă, 

a testelor de evaluare periodică regulată, precum si a 

evaluării sub forma simulării examenului de 

bacalaureat; 

- folosirea de metode variate de predare-evaluare;   

- implicarea elevilor în procesul evaluării; 

- sporirea interesului elevilor pentru studiul limbilor 

străine şi descoperirea altor culturi; 

- menținerea legăturii de colaborare cu colegii de 

specialitate din alte școli prin participarea la cercurile 

pedagogice; 

- uneori corespondența dintre proiectare și 

activitatea didactică propriu-zisă este alterată de 

nivelul de cunoștințe al elevilor; 

- clase prea numeroase și neomogene din punct 

de vedere al nivelului de competenţă lingvistică; 

- lipsa de timp pentru evaluarea orală repetată a 

fiecărui elev; 

- 

Lipsa parteneriatelor si activitatilor extrascolare  

 

 

 

Oportunități Amenințări 

- cursuri de perfecționare prin CCD, ISJ, British 

Council, etc.; 

- existenţa programelor, a manualelor; 

- dotarea instituţiei cu suport tehnic adecvat metodelor 

moderne de predare-evaluare (calculatoare, CD-

playere, proiectoare, imprimante și fotocopiatoare); 

- existența unui cabinet destinat predării limbilor 

străine; 

- ședințe de catedră regulate; 

- activitati extracurriculare care să trezească interesul 

elevilor; 

- editarea revistei școlii, „English My Love” și a 

broșurii în limba franceză „Primăvara Scrisului”; 

- legislația în continuă schimbare; 

- consumul foarte mare de hârtie şi bani pentru 

multiplicarea documentelor; 

- slaba motivație intrinsecă a elevilor pentru 

învățare; 

- lacunele în cunoștințele dobândite în anii 

gimnaziali ai unor elevi actualmente liceeni; 

- birocrația la care sunt supuse cadrele didactice 

influențează negativ desfășurarea efectivă a 

activității didactice; 

 

 

Întocmit, 

șef de catedră – prof. Ramona Vagner 
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CATEDRA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

 

 

I. Activitatea didactică 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022 s-a urmărit formarea și dezvoltarea capacităţilor 

elevilor de a reflecta asupra lumii inconjurătoare, de a formula şi rezolva probleme pe baza 

raţionalizării cunoștinţelor la matematică și informatică, precum și înzestrarea cu un set de valori 

si competenţe. S-a urmărit perfecţionarea continuă a predării-învățării acestor discipline, prin 

stimularea intuiției elevilor în vederea rezolvării unor probleme din viața de zi cu zi, folosind un 

material didactic variat și corespunzător nivelului fiecărei clase de elevi.  S-a urmărit de 

asemenea dezvoltarea la elevi a interesului pentru însuşirea acestor discipline, stimulându-le 

permanent gândirea, spiritul de iniţiativă și creativitatea, în vederea pregătirii lor intelectuale. Au 

fost  susținute lecții atât în format fizic cât și în mediul online.  

Teste iniţiale 

Au fost date teste inițiale la matematică la clasa a V-a, la  clasele a IX-a și a X-a C. 

Rezultatele obținute la aceste teste inițiale sunt următoarele: 

 

Clasa Note 

sub 5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Media clasei 

V - - - 8 7 8 2 8,43 

IX A 4 7 4 4 5 1 1 6,23 

IX B 4 6 5 5 2 5 - 6,52 

IX C 1 1 7 12 3 2 1 7,26 

IX D - - 2 10 11 1 1 7,92 

IX E 15 3 2 2 2 1 - 4,86 

X C 10 8 4 1 1 2 1 5,53 

 

S-a aplicat un set de teste inițiale elevilor din clasa a IX-a A, a IX-a B la informatică și tuturor 

claselor a IX-a  la TIC. 

 

Organizarea de cercurile pedagogice 

Profesorii  de matematică au participat la Cercul pedagogic al profesorilor de 

matematică din 09.11.2021, desfășurat online și fizic la Cercul pedagogic din 31 mai 2022, 

desfășurat la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. 

Prof. Vereș Liliana a fost responsabil de cerc în 09.11.2021 și a prezentat la acest cerc 

pedagogic referatului cu tema „Rolul Reperelor Metodologice în abordarea Programei școlare 

la clasa a IX-a”. 

Prof. Vereș Liliana a redactat subiecte pentru Concursul Județean de matematică „Sorin 

Nilvan”.  

Prof. Lőkös Annamária a fost  responsabil Cerc metodic al profesorilor de informatică 

pentru semestrul al II-lea al, organizat în data de 31.05.2022. 

 

Consultaţii 

Pe tot parcursul anului școlar d-l prof. Galambosi Csaba a ținut săptămânal Cercul de 

matematică pentru clasa a V-a. 

Pe tot parcursul anului școlar d-l prof. Popescu Călin a ținut săptămânal  pregătire pentru 

Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a. 
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În lunile aprilie-mai 2022 prof. Lupou Agota a ținut săptămânal ore remediale pentru 

elevii clasei a VII-a. 

Profesorii metodiști Lupou Agota și Galambosi Csaba au elaborat subiecte pentru 

definivat și titularizare pentru a sprijini colegii de matematică în pregătirea lor pentru aceste 

examene. 

 

 II. Pregătirea elevilor pentru performanţă 

Pregătirea elevilor pentru concursuri și olimpiade naționale  

Prof. Kabai Timea coordonează  Echipa de robotică StarTech – RO151 – IX B, XI B, XIC 

având activități în fiecare sâmbătă, între orele 11-15.  

Prof. Lőkös Annamária pregătește elevii din clasa a XII-a B pentru Concursul de matematică-

informatică UBB Cluj, elevii din clasele a X-a B și a XII-a B pentru Olimpiada Județeană de 

Informatică și se ocupă de grupa de exleleță la informatică clasa a IX-a, din cadrul CJEX Satu 

Mare. 

Profesorii de matematică se ocupă de pregătirea elevilor din clasele de gimnaziu și de liceu (IX 

B; X B,C; XI B,C; XII B,C) pentru Concursul memorial „Nilvan Sorin” și pentru Olimpiada de 

matematică. 

 

ACTIVITATE CENTRU ECDL: 

Semestrul I 

- Înscrieri: 35 elevi – prof.Nește Sanda, 27 elevi- prof. Matyas Luminița, 

- Examinări: 97 module (5 sesiuni)- prof. Nește Sanda, 46 module (3 sesiuni) – prof. Matyas 

Luminița 

- Permise ECDL PROFIL BAC (6 module): XII A (26), XII C(16), XII E(1), total 43 elevi 

(prof. Nește Sanda) 

- Permise ECDL PROFIL BAC (6 module): XII B(21) , XII D(14), XII F(6), total 41 elevi 

(prof. Matyas Luminița) 

31 elevi - clasa a IX-înscriși la ECDL, modulul Utilizarea computerului promovat. 

22 elevi  - clasa a X-a. 

25 elevi - clasa a XI- a A, D,  cu examen promovat la ECDL- Power Point, Internet, Excel. 

Semestrul al II-lea 

- Înscrieri: 35 elevi Nește Sanda, 25 elevi Matyas Luminița, 

- Examinări: pe centru s-au desfășurat 28 sesiuni de examinare (Matyas L. 16 sesiuni, Nește 

Sanda 12 sesiuni), cu un total de 571  module,   Nește Sanda 207 module, Matyas Luminița 

364 module  

- Permise ECDL: S-au eliberat un număr de 70 permise ECDL PROFIL BAC și 4 permise 

ECDL PROFIL DIDACTIC 

 

Bacalaureat 

  Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la matematică s-au ținut consultații 

săptămânal la clasele a XII-a B și C- prof.Popescu Călin și la clasa a XII-a A și F – prof. Lupou 

Agota. 

  Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la informatică s-au ținut consultații 

săptămânal la clasele a XII-a B și C- prof. Lőkös Annamária. 

  Pe tot parcursul semestrului al II-lea, în cadrul orelor de TIC s-au rezolvat fișe de lucru 

specifice probei de Competențe Digitale. 
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Rezultate Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022 

  În ceea ce priveşte rezultatele la examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie din cei 

112 elevi din actuala promoție care au susţinut examenul la matematică 111 elevi au obținut note 

peste 5, promovabilitate de 99,11 %. 

  Distribuţia notelor la matematică este următoarea : 

Clasa Profesor 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 nepromovați 

XII A Lupou Agota 2 0 2 6 17 2 0 

XII B Popescu Călin 0 1 4 9 13 2 0 

XII C Popescu Călin 2 1 4 8 11 0 1 

XII F Lupou Agota 0 0 1 8 14 4 0 

TOTAL 4 2 11 31 55 8 1 

 

 

Rezultate Bacalaureat –informatică -  clasele  XII  B și XII C  

- promovabilitate 100% 

- media notelor la informatică: 9,125 

- 4 note de 10: Bărbuș Bianca (XIIB), Hoduț Casia (XIIB), Iuhos Petra (XIIC), Mureșan Vlad 

(XIIB). 

 

Organizarea de simulări pentru bacalaureat - Rezultate la simulare 

D-na prof. Lőkös Annamária a organizat mai multe simulări la informatică pentru elevii claselor 

a XII-a B și C . 

Au fost organizate simulări la matematică pentru elevii claselor a XII A, B, C și F. 

 

Organizarea de simulări pentru Evaluare națională și rezultate la simulare -  

 

Propuneri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură  

- Pentru un proces instructiv-educativ care să vină în sprijinul elevilor pentru a dobândi 

competențe avansate de informatică, ar fi oportun lucrul la laborator pe grupe de maxim 15 elevi, 

așa cum prevede programa școlară. 

- Folosirea exemplelor la fiecare pas în predare 

- Munca independentă 

- Fișe de autoevaluare 

- Acordarea de recompense 

- Chestionare pentru feedback 

- Tratarea diferențiată a elevilor în funcție de nevoile lor specifice 

 

REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVI LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE 

ȘCOLARE 

 

Disciplina Numele concursului (faza) 
Data 

desfășurării 

Elevi participanți/ 

Clasa 

Rezultatul 

obținut 
Prof. coordonator 

TIC 
Olimpiada de Tehnologia 

Informației  
14.05.2022 Tarr Matias (X) Mențiune  Nește Sanda 

TIC 
Olimpiada de Tehnologia 

Informației  
14.05.2022 

Botoș Daniela (XII 

E) 

Premiul I 

Participare la 

etapa 

națională 

Nește Sanda 
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TIC 
Olimpiada de Tehnologia 

Informației  
14.05.2022 

Drăgan David 

 (IXB) 
Premiul II Nește Sanda 

TIC 
Olimpiada de Tehnologia 

Informației  
14.05.2022 Șipoș Antonia Premiul III Matyas Luminița 

Matematică 
Concursul Județean de 

Matematică „Sorin Nilvan” 
05.02.2022 

Filip Alexia(V) Mențiune 

Galambosi Csaba 
Györfi 

Andrea(XIB) 
remiul III 

Matematică 
Concursul Județean de 

Matematică „Sorin Nilvan” 
05.02.2022 

Ududec Ana 

Ilinca(VI) 
Mențiune 

Lupou Agota 

Sima Iasmina(VII) Mențiune 

Drăgan David(IXB) Mențiune 

Lupu David(IXB) Mențiune 

Révész 

Marius(IXB) 
Mențiune 

Matematică 
Concursul Județean de 

Matematică „Sorin Nilvan” 
05.02.2022 

Cherecheș Tudor  

(XB) 
Mențiune 

Popescu Călin 
Ududec 

Alexandra(XB) 
Mențiune 

Matematică 
Concursul Județean de 

Matematică „Sorin Nilvan” 
05.02.2022 

Tăbăcaru 

Gabriel(XA) 
Mențiune 

Muntean Doina 

Pițig Antonia(XA) Mențiune 

Matematică 
Concursul Județean de 

Matematică „Sorin Nilvan” 
05.02.2022 Calapis Patrick(XC) Mențiune Vereș Liliana 

Matematică 
Olimpiada de Matematică 

/județeană 
26.04.2022 David Andrei (V) Mențiune Galambosi Csaba 

Matematică 
Olimpiada de Matematică 

/județeană 
26.04.2022 

Ududec Ana-

Ilinca(VI) 
Mențiune 

Lupou Agota Drăgan David(IXB) Mențiune 

Lupu David(IXB) Mențiune 

Matematică 
Olimpiada de Matematică / 

județeană 
26.04.2022 

Cherecheș Tudor  

(XB) 
Mențiune 

Popescu Călin 

Ududec 

Alexandra(XB) 
Premiul II 

Informatică Concursul internațional 

SCRATCH CUP, faza 

națională 

 RICARDO-

SAMUEL 

KONDREI (VII) 

Mențiune Lőkös 

Annamária 

Informatică Olimpiada Națională de 

Informatică, faza județeană 

Martie 2022 XB: 

CĂPITAN 

DRAGOŞ 

 

XIIB: 

BONDREA 

ALEXANDRU 

 

Mențiune 

 

 

 

Mențiune 

Lőkös 

Annamária 

Informatică 

(Robotică) 

NextLab.tech 

(concurs național) 

2021-2022 Robocampioni: 

XB: 

Ududec Maria-

Alexandra 

Mezei Raluca-

Maria 

 Lőkös 

Annamária 
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Pereni Sebastian 

XC: 

Tordai Karina  

Văsuţ Armando-

Cristian 

Florescu-Botos 

Victoria  

Participanți: 

XB: 

Loga Andrei-

Nicolae 

Căpitan Dragoș-

Mihai 

Tarr Mattias 

XC: 

Ardelean Vasile-

Octavian 

INFORMATIC

Ă/TIC 

Olimpiada de Creativitate 

Științifică 

 

Faza județeană 

20 mai 2022 Farcău Rebeca 

(XIB),  

Györfi Andrea 

(XIB), Temian 

Silvia (XIB) 

 

 

Dragoș Marian 

(XIB), Sălăjan 

Denisa (XIB), 

Svegler Alexa 

(XIB) 

 

 

 

Dănuț Evodia-Sara 

(XIB), Marița 

Milena (XIB),  

Olah Alexandra 

(XIB) 

Premiul I 

(secțiunea 

Robotică) 

 

 

 

 

Premiul III 

(secțiunea 

Robotică) 

 

 

 

Mențiune 

(secțiunea 

Aplicații 

practice) 

 

Kabai Timea 

 

 

 

 

 

Robotică CONCURSUL DE 

ROBOTICĂ ȘCOLARĂ 

„FIRST Tech Challenge 

Romania” 

Etapa regională (49 

echipe) 

 

Etapa națională 

 

 

 

 

27-28 aprilie 

2022 

 

 

 

1-4 aprilie 

2022 

Echipa de robotică 

– STARTECH – 

RO151: 

Angheluș 

Alexandra (IXB), 

Stan Patrik (IXB), 

Révész Marius 

(IXB), Dănuț 

Evodia–Sara (XIB), 

Dragoș Marian 

(XIB), Gavrău 

Bogdan (XIB), 

Iuhasz Bogdan 

(XIB) Olah 

Alexandra (XIB) 

Premiul II – 

Connect 

Award 

(etapa 

regională) 

 

 

 

 

Participare la 

etapa 

națională, 

București 

 

Kabai Timea 

 

 

Kabai Zsolt 

Robotică Competiția Națională 

Arduino 

Faza națională 

27 mai 2022 Dănuț Evodia-Sara 

(XIB) 

Dragoș Marian 

(XIB) 

Premiul III  Kabai Timea 
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Robotică Someș Tech Challenge – 

Dej 

Etapa națională 

17-19 iunie 

2022 

Echipa de robotică 

– STARTECH – 

RO151: 

Angheluș 

Alexandra (IXB) 

Bărbuș Amalia 

(IXB) 

Chivari Tudor 

(IXB) 

Coman Darian 

(IXB) 

Niri Evelin (IXB) 

Révész Marius 

(IXB) 

Stan Patrik (IXB) 

Premiul I Kabai Timea 

 

 

 

 

III. Activitatea de formare continuă 

Formatori: 

Prof. Popescu Călin – formator la cursul din cadrul programului de formare continuă în 

vederea constituirii Corpului de Profesori Evaluatori pentru Examenele și Concursurile 

Naționale (CPEECN), 60 de ore în perioada octombrie – noiembrie 2021 

 

Autori: 

Prof. Lupou Agota și prof. Galambosi Csaba sunt coautori la : 

- Matematică, Pregătirea probei scrise a examenului național pentru definitivare în învățământ, 

Satu Mare 2022, ISBN 978-973-0-36427-9 

- Matematică, Pregătirea concursului național de titularizare în învățîmânt, Satu Mare 2022, 

ISBN 978-973-0-36453-8 

Prof. Lőkös Annamária: „Culegere de probleme – pregătirea examenului de atestare a 

competențelor profesionale informatică”, la nivel ISJ, an școlar 2021-2022 

https://drive.google.com/file/d/1IUAkiuDZvu8eZYui9nUfQbdm_woj_eKP/view?usp=sharing 

 

Cursuri de perfecţionare: 

 

Prof. Kabai Timea: 

- 5 iulie 2021-29 octombrie 2021 : Introducere în Python pentru profesori 

- 15 oct.-15 decembrie 2021: Profesionalizarea carierei didactice – PROF1 : Mentorat de 

carieră didactică (120 ore – 30 de credite profesionale transferabile) 

- 9 mai – 14 iunie 2022: Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. (50 

ore – 12 credite profesionale transferabile) 

- 16 iunie – 1 iulie 2022 : Întâlnirile internaționale de vară ”STEAM la gimnaziu”: 

inspirație și bune practici de la profesori din Europa 

 

Prof. Lőkös Annamária: 

- 15 oct.-15 decembrie 2021: Profesionalizarea carierei didactice – PROF1 : Mentorat de 

carieră didactică (120 ore – 30 de credite profesionale transferabile) 

- Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare - Program de formare continuă „Metodiști 

2021-2022”, 10 ore – 27.01.2022-31.01.2022. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1IUAkiuDZvu8eZYui9nUfQbdm_woj_eKP/view?usp=sharing
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Prof. Matyas Luminița: 

- 15 oct.-15 decembrie 2021: Profesionalizarea carierei didactice – PROF1 : Mentorat de 

carieră didactică (120 ore – 30 de credite profesionale transferabile) 

 

Prof. Lupou Agota 

- 11.03.2022-05.07.2022 - PROF II - Mentorat de Practică Pedagogică, acreditat prin 

O.M.E. nr. 4618/11.08.2021, furnizor Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați (120 ore 

– 30 de credite profesionale transferabile) 

- Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare - Program de formare continuă „Metodiști 

2021-2022”, 10 ore – 27.01.2022-31.01.2022. 

 

Seminarii, conferinţe: 

 

- Prof. Lupou Agota a participat la evenimentul  5 Decembrie – Ziua Internațională a 

Voluntariatului și un an de la lansarea Asociației ECOHUMAN „LIFE TREE”, organizat 

la Centrul de Recreere „Kentaur” din Atea în data de 05.12.2021.  

- Prof. Galambosi Csaba a participat la Conferinţa Multidisciplinară Internaţională 

,,LABORATORUL DE CREATIVITATE”, organizată de CENTRUL DE RESURSE 

EDUCAȚIONALE, cu sprijinul ASOCIAȚIEI PROFESIONALE A CADRELOR 

DIDACTICE ,,RO EDUCAȚIE” ,  BUCURESTI, 10 IANUARIE 2022 

- Prof. Kabai Timea 

o D E C I Z I A NR. 142 / 08.09.2021- Responsabilul pentru întocmirea orarului  

o D E C I Z I A NR. 141 / 08.09.2021- Comisia pentru curriculum 

o DECIZIA NR. 159 / 08.09.2021- Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității 

învățământului 

o D E C I Z I A NR. 161 / 08.09.2021- Comisiei pentru evaluarea notării ritmice 

o membru în Comisia de organizare și desfășurare a examenului de diferențe 

o membru organizator al Olimpiadei de Creativitate Științifică 2022, etapa județeană 

o evaluator la Simulare bacalaureat 2022 

o evaluator Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022 – proba la alegere E.d) Informatică 

o evaluator Bacalaureat sesiunea iunie-iulie și august-septembrie 2022 – proba 

competențe digitale 

o participare ca invitată specială la webinarii naționale în calitate de profesor Ambasador 

Techsoup pentru Educație 

- Prof. Lőkös Annamária 

o Webinarii/training dedicat profesorilor pe tema siguranței online în cadrul campaniei 

„Eroii Internetului”, organizată de asociația ADFABER 

o Microsoft European Showcase Scholls Virtual Summit 2022, 07.04.2022 

   

Inspecţii: - 

   

 

IV. Activitatea extracurriculară 

 

Parteneriate şi colaborări locale 

Prof. Lőkös Annamária 

● Profesor implicat în activitățile derulate în cadrul clubului Kids in Tech, parteneriat 

încheiat/reînnoit în 22.02.2022 cu Ascociația ADFABER  
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● Profesor ambasador al roboticii în cadrul concursului de robotică NextLab.tech, 

parteneriat încheiat mai 2022 cu Asociația „Clubul Informaticii Economice – 

CyberKnowledgeClub”, reprezentat de Prof. Univ. Dr. Răzvan Bologa 

 

Proiecte 

Prof. Matyas Luminița 

● Campania Teach Smart - Pedagogie digitală prin care ECDL a oferit gratuit colegilor 

profesori 39 simulări de examen Pedagogie digitală  

● Îndreptar Digital este singurul proiect educațional dedicat învățătorilor și viitorilor 

învățători despre integrarea tehnologiei la clasă.  Toți elevii clasei X F (profil pedagogic) 

au parcurs și finalizat cursul, în ultima parte a semestrului al II-lea, cu susținerea d-nei 

prof. Porumbăcean Antonela.  

 

Prof. Lőkös Annamária 

● Implicare în Campania Județeană „Solidari cu Ucraina”, inițiată de ISJ și CJRAE Satu 

Mare, martie 2022 

● Implicare în proiectul #acces2edu-#go2school, ediția I 

 

Activități extracuriculare 

  Prof. Vereș Liliana și Popescu Călin au elaborat subiecte pentru Concursul Județean de 

Matematică „Sorin Nilvan”. Toți profesorii de matematică de la C.N.I.S. au participat ca 

organizatori și evaluatori la Concursul Județean de Matematică „Sorin Nilvan”, organizat în 

05.02.2022 la Colegiul Național „Ioan Slavici”, Satu Mare. 

  Profesorii metodiști Lupou Agota și Galambosi Csaba au elaborat subiecte pentru 

definivat și titularizare pentru a sprijini colegii de matematică în pregătirea lor pentru aceste 

examene.  Aceste subiecte au fost publicate pe site-ul https://smmate.wordpress.com/. 

Toți profesorii de matematică au participat ca evaluatori la etapa județeană a Olimpiadei de 

Matematică, organizată în 26.04.2022 la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. 

  Profesorii de informatică au participat ca membri în comisiile de organizare și evaluare 

a Olimpiadei Naționale de Informatică-etapa județeană (05.03.2022), Olimpiada de Creativitate 

Științifică – etapa județeană (29.04.2022), a Olimpiada de Tehnologia Informației, faza județeană 

(21.05.2022). Prof. Lőkös Annamária ca membru în comisia de organizare s-a implicat în 

desfășurarea Olimpiadei de Tehnologia Informației, faza națională ( 28.05.2022). 

 

 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE DERULATE 

 

Nr. 

crt. 

Data desfă-

șurării 

Denumirea 

activității 
Scurtă descriere a activității 

Partenerii 

implicați 

(dacă e cazul) 

Elevi 

implicați/ 

Clasa 

Prof. 

coordonator

(i) 

1. 15.10.2021 „Cea mai mare 

lecie despre 

vaccinare” 

participarea la activitatea „Cea mai 

mare lecie despre vaccinare”, 

organizata de Ministerul Educației 

și UNICEF în România. 

Ministerul 

Educației și 

UNICEF 

XIIB Prof. Lőkös 

Annamária 

2.  24.09.2021 „Porți deschise 

pentru un viitor 

verde” 

Asociația ECOHUMAN ,,LIFE 

TREE,, în calitate de partener al 

Universității Babeș-Bolyai Cluj 

Napoca în Proiectul  ReCoN-nect - 

sub egida evenimentului Noaptea 

Asociația 

ECOHUMAN 

,,LIFE TREE” 

și 

Universitatea  

Chindriș 

Mădălina 

 (XI A) 

Prof. Lupou 

Agota 

https://smmate.wordpress.com/
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Cercetătorilor Europeni 2021 a 

desfășurat o amplă acțiune cu 

conotație de mediu  în Zona 

Ecoturistică „Magia Someșului” de 

la Odoreu. Elevii însoțiți de d-na 

profesoară au contribuit ca 

voluntari Eco la buna desfășurare a 

evenimentului. 

Babeș-Bolyai 

Cluj Napoca 

Bota Liliana  

Chiuhan 

Alexandra  

Pop Ariana 

Sanfira Sofia  

(XI F ) 

3. Sept. – Oct. 

2021 

Proiect finanțat: 

 

FutureIT 

 

 

Proiectarea și implementarea unei 

aplicații mobile, constând într-un 

test de aptitudini de orientare 

profesională 

 

Prezentare online a aplicației 

elevilor dezorientați în alegerea unei 

cariere  

 

 Elevii clasei a 

XI-a B 

  

Prof. Kabai 

Timea 

 

Prof. Galoș 

Paula 

 

4. Noiembrie 

2021 

Python is FUN! Realizarea jocului Spânzurătoarea 

într-un limbaj nou - limbajul 

Python: 

 

 

 Elevii clasei a 

XI-a B 

 

Prof. Kabai 

Timea 

 

5. Dec. 2021 Crăciun CNIS - 

Promovarea 

imaginii școlii 

Participare la realizarea unui 

videoclip cu ocazia  sărbătorilor 

de iarnă 

 Echipa de 

robotică 

StarTech-

RO151 

Prof. Kabai 

Timea 

 

6. Dec.2021-

Ian.2022 

Activități comune 

cu echipele de 

robotică FTC din 

țară 

 

Provocarea echipei SNAKE Tech 

– RO 040 (Piatra Neamț) : 

construirea unei căsuțe din turtă 

dulce: 

Provocarea echipei Robo Papiu – 

RO 047 (Târgu Mureș) : 

proiectarea 3D și imprimarea 

a unei forme pentru prăjitură cu 

logo-ul echipei: 

 

Echipa noastră StarTech-

RO151 a organizat un 

concurs unde fiecare echipă 

a trebuit să își decoreze robotul cât 

mai festiv cu ocazia Crăciunului, iar 

prin votul publicului a fost aleasă 

echipa câstigătoare care a primit o 

boxă portabilă. 

 
 

 Echipa de 

robotică 

StarTech-

RO151 (din 

cls. IX B, XI 

B, XI C): 

Angheluș 

Alexandra 

Drăgan David 

Nilgesz Mihai 

Pați Patricia 

Révész 

Marius 

Stan Patrik 

Dănuț Sara 

Dragoș 

Marian 

Gavrău 

Bogdan 

Iuhasz 

Bogdan 

Nichita 

Marcus 

Olah 

Alexandra 

Hobor Vivien 

Opra Izabela 

Prof. Kabai 

Timea 
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7. 17.12.2021 Filmuleț pentru 

promovarea școlii 

Origami-Ornamente de Crăciun și 

lucrări de grafică 

 IX C și IX D Prof. Vereș 

Liliana 

8. Septembrie 

2021 

Voluntariat Material didactic oferit catedrei de 

Biologie 

  Prof. Vereș 

Liliana 

9. Martie 2022 Voluntariat Ajutor refugiați de război   Prof. Vereș 

Liliana 

10. Mai 2022 Organizare Ziua 

Porților Deschise 

CNIS 

Primirea invitaților   Prof. Vereș 

Liliana 

11. 28.03. 2022 Mână în mână 

pentru un viitor 

durabil 

 Asociația 

ECOHUMAN 

LIFE TREE 

XI C Prof. 

Galambosi 

Csaba 

12. 12.04.2022 Fii avocat în 

școala ta 

 Baroul Satu 

Mare 

IX B, XI C Prof. Lupou 

Agota 

Prof. 

Galambosi 

Csaba 

13. 13-15.05 1st Job-Cariere 

Express pentru 

Liceenii 

Sătmăreni 

 Asociația 

ACCES LA 

VIITOR, ISJ, 

CJRAE 

XI C Prof. 

Galambosi 

Csaba 

14. 31.05.2022 Excursie 

Nyiregyháza 

(Ungaria) 

Vizită la grădina zoologică de la 

Nyiregyháza (Ungaria) 

 IX B 

X A 

Prof. Lupou 

Agota 

Prof. 

Gombos 

Corina 

15. 11-13 februarie 

2022 

Competiția 

națională 

StarTech 

WinterDemo 

Organizarea unei competiții 

naționale la nivel național, la care 

s-au înscris 16 echipe din diverse 

locații din țară 

 Echipa de 

robotică 

StarTech-

RO151 (din 

cls. IXB, 

XIB): 

Angheluș 

Alexandra 

Nilgesz Mihai 

Pați Patricia 

Révész 

Marius 

Stan Patrik 

Dănuț Sara 

Dragoș 

Marian 

Gavrău 

Bogdan 

Prof.Kabai 

Timea 
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Iuhasz 

Bogdan 

Nichita 

Marcus 

Olah 

Alexandra 

16. 1-3 martie 2022 De la ARTĂ la 

ȘTIINȚĂ 

Confecționarea unei felicitări cu 

aspect 3D cu ocazia zilei de 8 

Martie, iar apoi proiectarea și 

tipărirea unei floricele la 

imprimanta 3D 

 Elevii clasei a 

V-a 

Echipa de 

robotică 

StarTech 

 

Prof.Kabai 

Timea 

Prof.Florea 

Irina 

17. 24 februarie 

2022 

Inimi darnice Donație către Asociația Eliezer 

(alimente, produse de igienă) din 

fondul de sponsorizare al echipei 

StarTech 

 

 

 

 Elevii cls. a 

XI-a B, a IX-a 

B 

Prof.Kabai 

Timea 

Prof.Vagner 

Ramona 

18. 28 februarie 

2022 

Alături de 

Ucraina 

La Vama Urziceni, alături 

de 

#AsociațiaEliezer, coordonată de 

dl. Anton Varga am distribuit 

diferite alimente, produse de igienă 

pentru copilașii mici, apă, ceai și 

cafea.   

 XI-a B: 

Marița Milena 

Olah 

Alexandra 

Dănuț Sara 

 

Prof.Kabai 

Timea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 1 martie 2022 Întâlnire online 

cu profesorii 

universitari de la 

UTCN 

Prezentarea ofertei facultății și a 

invențiilor inovative create atât în 

industria europeană, cât și de către 

cei de la facultate. 

 
 

 IX B 

XI B 

Prof.Kabai 

Timea 

https://www.facebook.com/hashtag/asocia%C8%9Biaeliezer?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXa1t5QcEstGkq0ql12AAntsIhuS_FnImIg7dIMmFAbsFoGHbZ9K82-s-SMCX2JOpgLjrGFy1iWTGqLHrC-GGlnIhVVeZ7uMte4Pe7VOMggH-ElG9smv6bAxBRNs-tcV2HvVtmhywlAwbOTXy1IFvip-8wsBTw4VUKN18nmlcWC9A&__tn__=*NK-R
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20. 8 aprilie 2022 Fii avocat în 

școala ta 

O oră de dirigenție altfel cu dl. 

Avocat Cojan Alfred de la Baroul 

Satu Mare 

 XI B Prof.Filip 

Adela 

Prof.Kabai 

Timea 

21. 6 mai 2022 Târgul liceelor Promovarea imaginii școlii, 

prezentarea activităților desfășurate 

și a rezultatelor obținute. 

 XI B: 

Dănuț Sara 

Dragoș 

Marian 

Olah 

Alexandra 

Gavrău 

Bogdan 

Nichita 

Marcus 

 

IX B 

Angheluș 

Alexandra 

Révész 

Marius 

Stan Patrik 

Echipa CNIS 

22. 13 -15 mai 2022 1st Job-Cariere 

Express pentru 

Liceenii 

Sătmăreni 

Asociația ACCES LA VIITOR, 

ISJ, CJRAE 

 XI B Prof.Filip 

Adela 

Prof.Kabai 

Timea 

23. 23 mai 2022 Ziua Porților 

Deschise CNIS 

Promovarea activităților aplicative 

ale informaticii - Robotică cu 

echipa FTC StarTech RO-151 

 Echipa 

StarTech 

Prof.Kabai 

Timea 

24. 7 iunie 2022 Colaborare și 

parteneriat 

internațional 

Am deschis granițele şi am avut 

parte de o întâlnire specială şi un 

promițător început de colaborare 

împreună cu Radu Tolontan din 

U.S.A. despre robotică și IT. 

 

 Echipa de 

robotică 

StarTech – 

RO 151 

 

Prof.Kabai 

Timea 

25. 19 iulie 2022 Școala de vară TABĂRA DE ZI 

"BUCURIE PENRU FIECARE!" 

Asociația Eliezer și-a propus să 

aducă  o bucurie copiilor din 

centrele de plasament, care nu au 

posibilitatea de a petrece vacanța de 

vară într-o tabără.  

Echipa StarTech s-a implicat în 

activitățile acesteia prin multe 

jocuri, activități de socializare, 

amintiri frumoase și experiențe de 

relaxare, dar și învățare în natură. 

  

 

Asociația 

Eliezer 

 

IX B: 

Angheluș 

Alexandra 

Bărbuș 

Amalia 

Chivari Tudor 

Niri Evelin 

 

Prof.Kabai 

Timea 
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26. 06.04.2022 „Fii avocat în 

școala ta!” 

Av. Cojan Alfred a susținut o oră 

de educație juridică non-formală în 

cadrul unei ore de dirigenție 

Baroul Satu 

Mare 

XIIB Prof. Lőkös 

Annamária 

27. 06.05.2022 Open Days la 

firma TBA 

Vizită în cadrul căreia elevilor li s-a 

prezentat activitățile cu care se 

ocupă firma TBA. 

SC TBA RO 

SRL 

XIIB Prof. Lőkös 

Annamária 

28. 20.05.2022 Bursa generală a 

locurilor de 

muncă 

 AJOFM Satu 

Mare 

XIIB Prof. Lőkös 

Annamária 

29. 23.05.2022 Ziua Porților 

Deschise la 

Colegiul Național 

„Ioan Slavici” 

Implicare în organizarea și 

coordonarea activităților dedicate 

acestei zile 

  Prof. Lőkös 

Annamária 

30. Dec.- iun. 2022 Eroii Internetului Program național de educație 

digitală 

Adfaber  Prof. Lőkös 

Annamária 

31. 2020-2022 Kids In Tech Club de tehnologie gratuit. 

Profesori din toată țara pot să ofere 

elevilor acces la resurse 

educaționale complete. 

Adfaber  Prof. Lőkös 

Annamária 

 

Alte activități 

Prof. Kabai Timea 

- Atragere de fonduri extrabugetare Colegiului Naţional Ioan Slavici Satu Mare prin 

sponsorizări pentru activități de robotică prin Asociația Părinților “Ioan Slavici” 

Satu Mare  

- Promovarea imaginii școlii prin articole mass-media: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Echipa de robotică de la CN Ioan Slavici îşi continuă voluntariatul | Informaţia Zilei 

(informatia-zilei.ro)  

http://www.informatia-zilei.ro/sm/echipa-de-robotica-de-la-cn-ioan-slavici-isi-continua-voluntariatul/#more-336369
http://www.informatia-zilei.ro/sm/echipa-de-robotica-de-la-cn-ioan-slavici-isi-continua-voluntariatul/#more-336369
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● http://www.informatia-zilei.ro/sm/echipa-de-robotica-startech-de-la-cn-ioan-slavici-

la-etapa-nationala-first-tech-challenge/  

● http://www.informatia-zilei.ro/sm/echipa-de-robotica-startech-a-colegiului-national-

ioan-slavici-a-castigat-o-competitie-a-celor-mai-buni-roboti/  

 Activități desfășurate pe parcursul întregului an școlar 

-D-na prof. Lupou Agota - profesor metodist ISJ, membru  echipa „Eco Şcoală 

-D-l prof.  Galambosi Csaba - membru în Consiliul de administraţie al colegiului, profesor 

metodist ISJ. 

-D-l prof. Popecu Călin – membru în Consiliul Consultativ ISJ la nivel județean la disciplina 

matematică  

-D-na prof. Vereș Liliana - membru în Consiliul Consultativ ISJ la nivel județean la disciplina 

matematică 

- D-na prof. Kabai Timea - membru în Comisia de organizare și desfășurare a examenului de 

diferențe , membru în Comisia de realizare a orarului școlii, membru în Consiliul Consultativ 

ISJ – Discipline informatice, răspunde de atragerea de fonduri extrabugetare Colegiului 

Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare prin sponsorizări pentru activități de robotică prin Asociația 

Părinților Ioan Slavici Satu Mare 

- D-na prof. Lőkös Annamária - membru al Consiliului Consultativ al ISJ, specialitatea 

Informatică , profesor metodist ISJ, profesor la CJEX, membru în grupul de lucru pentru 

elaborarea subiectelor pentru examenul de Atestat Profesional la Informatică, în județul SM, 

implicarea în activitatea Clubului de Voluntariat al Colegiului Național „Ioan Slavici”în anul 

școlar 2021-2022, dotarea cabinetului de informatică din clădirea B-etaj cu anunțuri, afișe, 

materiale didactice, lucrări ale elevilor , se ocupă de întreținerea „Muzeului de informaticã” 

- D-na prof. Nește Sanda : 

Activități desfășurate in domeniul Securității și sănătății în muncă și PSI-SU: 

Control PSI și întocmire răspuns Proces verbal de control; 

● Organizarea instruirii periodice SSM și PSI  2021-2022. 

● Întocmirea tematicii  de instruire periodică SSM,  PSI. 

⮚ Întocmirea materialelor  pentru instruirea periodică SSM( securitate şi sănătate în 

muncă) , septembrie   2021. 

⮚ Întocmirea materialelor  pentru instruirea periodică PSI -SU, septembrie  2021. 

⮚ Verificarea  instruirii periodice  septembrie   2021, a fișelor de instruire. 

⮚ Întocmirea tematicii  de instruire periodică SSM- 2021-2022 

⮚ Efectuarea unui exercițiu de evacuare, modul de acțiune folosind stingătoarele P6-10 

septembrie 2021 

⮚ Întocmirea tematicii  de instruire periodică PSI -SU, 2021-2022 

⮚ Instruirea periodică SSM și PSI- septembrie 2021- personal TESA 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 

● Identificarea lacunelor elevilor și remedierea acestora; 

● Obținerea unui feedback pozitiv din partea elevilor; 

● Privilegiul de a lucra cu Catalogul electronic; 

Puncte slabe: 

● Lipsa vacanței intersemestriale; 

● Nevoia de a lucra în sistem hibrid. 

 

Raport întocmit de prof. Agota Lupou, responsabil de catedră 

http://www.informatia-zilei.ro/sm/echipa-de-robotica-startech-de-la-cn-ioan-slavici-la-etapa-nationala-first-tech-challenge/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/echipa-de-robotica-startech-de-la-cn-ioan-slavici-la-etapa-nationala-first-tech-challenge/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/echipa-de-robotica-startech-a-colegiului-national-ioan-slavici-a-castigat-o-competitie-a-celor-mai-buni-roboti/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/echipa-de-robotica-startech-a-colegiului-national-ioan-slavici-a-castigat-o-competitie-a-celor-mai-buni-roboti/
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 CATEDRA DE ȘTIINȚE 

 

I. Activitatea didactică 

 

Teste iniţiale 

Clasa 
Media pe clasă 

BIOLOGIE CHIMIE FIZICĂ 

a V-a 8,52 - - 

a VI-a - - 8,25 

a VII-a -  - 

a IX-a A 6,91 8,03  

A IX-a B 6,58 7,23 5,05 

a IX –a C 6,05 4,03 4,10 

a IX-a D 5,19 4,58 3,57 

a IX-a E 6,28 5,05 3,99 

  

CONCLUZII:  

 

Fizică: 

Nivelul cunoștințelor elevilor este relativ scăzut; 

 Întâmpină greutăți în a rezolva probleme cu un grad de dificultate mediu; 

 Nu reușesc să transforme ordinele de mărime ale unităților de măsură; 

 Confuzie între noțiuni, gen: mărime fizică-unitate de măsură. 

 

Biologie: 

  

- nu cunosc și nu reușesc să diferențieze anumite noțiuni. 

 

Chimie: 

-  Din analiza pe itemi se observă că cele mai mari probleme le ridică: itemii care solicită 

aplicarea cunoștințelor despre structura atomului  și itemii referitori la efectuarea de calcule 

simple pe baza unei reacții chimice-foarte mulți confundă masa dizolvatului cu masa soluției, 

doar 4 elevi rezolvă integral itemul.  

-probleme la reprezentarea corectă a ecuațiilor unor reacții și/sau la identificarea tipului 

acesteia.  

-Elevii prezintă lacune în ceea ce priveşte materia parcursă în anii de gimnaziu. 

 
  

Organizarea de cercurile pedagogice 

La chimie, fizică și biologie consfătuirile și cercurile pedagogice pe semestrul I s-au 

desfășurat online pe Google Meet sau Microsoft Teams. Toți membrii catedrei au participat.  

În semestrul al II-lea, cercurile pedagogice s-au desfășurat face-to-face.  

La biologie, Cercul Pedagogic din semestrul al II-lea s-a desfășurat în 31 mai 2022 la 

Sc.Profesională Medieșul Aurit, cu tema ”Studiul de caz la biologie”. 

La fizică, pe 31.05.2022 s-a desfășurat Cercul metodic al profesorilor de fizică pe 

semestrul II al anului școlar 2021– 2022 la Școala Gimnazială „Mircea Eliade”. Printre temele 

dezbătute a fost și:  Momente din timpul lecțiilor de predare prin experimente prezentată de 
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Camelia Rațiu și Nicoleta Bumba. Prof. Camelia Rațiu a fost responsabil de buna desfășurare a 

acestui cerc. 

 

Consultaţii  

La fizică În ambele semestre s-au realizat câteva ședințe consultative pentru elevii care au cerut 

îndrumări în legătură cu noțiunile teoretice studiate și a rezolvărilor de probleme în principal 

online pe platforma Microsoft Teams. 

La chimie s-au stabilit și s-au ținut ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a care 

au ales Chimia organică la bacalaureat. 

La biologie s-au organizat consultații pentru elevii clasei a XII-a pentru bacalaureat. 
 

 

II. Pregătirea elevilor pentru performanţă 

 

Bacalaureat  

  Elevii au fost pregătiți pentru susținerea bacalaureatului prin ore de pregătire 

suplimentară, consultații și organizarea de simulări la nivelul școlii. 

Evaluare naţională 

EN VI a avut loc anul acesta cu  rezultate bune și foarte bune. 

Propuneri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură 

La biologie: - utilizarea de aplicații digitale diverse și vizionarea de filmulețe didactice, dar și 

realizarea mai multor lucrări practice de laborator,  

- în timpul activității on-line, lucrul în Forms sau punerea la dispoziția elevilor a 

testelor de evaluare on-line au fost agreate mai mult de elevi, așa că se vor folosi în continuare 

(interesul este mai mare și sunt mai motivați să încerce să rezolve problemele de bacalaureat) 

- mai multe momente de muncă independentă în timpul orelor 

La chimie: - implicare mai mare din partea elevilor în ceea ce priveşte realizarea sarcinilor de 

lucru 

- recapitularea noțiunilor cheie 

- exersarea prin diferite tipuri de itemi 

- obișnuirea elevilor să atingă standarde de performanță cu ajutorul proiectelor 

-mutarea accentului de la teorie la practică, achiziționarea de substanțe și aparatură 

necesară pentru realizarea unor lucrări științifice mai deosebite și schimbarea tablei din cabinet 

. 

 

La fizică: momente de muncă independentă în timpul orelor, dar și teme de 2-3 probleme, în 

număr de 3-4 pe semestru, pe care elevii le rezolvă și le încarcă pe platforma Microsoft TEAMS, 

iar la finalul semestrului vor primi o notă pe această activitate de rezolvare a problemelor 

cumulată pe tot semestrul.  
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Pregătirea de performanţă 

 
REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVI LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE 

 

Disciplina 

Numele 

concursului 

(faza) 

Data 

desfășurării 
Elevi participanți/ Clasa 

Rezultatul 

obținut 

Prof. 

coordonator 

Biologie 

Olimpiada de 

Biologie 

(Naţională) 

26-30 aprilie 

2022 
Piţig Antonia/XA 

PREMIU 

SPECIAL 

Sibian 

Simona-

Maria 

Concursul 

”Sanitarii 

Pricepuți” 

20 mai 2022 

 

Clasa a VI-a : Ban Iris, Bodea 

Medeea, Dăscălescu Bianca, 

Hrihorișan Eliza,Ududec 

Ilinca 

 

Clasa a X-a A – Bîrsan Luca, 

Căliman Denis, Toth Cristina 

Clasa a X-a C- Rotar Denisa 

Clasa a X-a E- Tăuth Daria 

Mențiunea I-

faza județeană 

 

 

Locul I 

calificare la 

faza național 

Pădureanu 

Monica 

 

Concursul 

”George Emil 

Palade” 

14 mai 

2022-faza 

județeană 

Mare Sebastian –clasa a VI-a Premiul I 

Pădureanu 

Monica 28 mai faza 

națională-

online 

Mare Sebastian –clasa a VI-a Premiu special 

Fizică 

Olimpiada 

Județeană de 

Fizică 

04.04.2022 

Silaghi-Fărtan Luca Dan / VI  

Raţiu Camelia Bărbuș Amalia Ștefania / IXB Premiul III 

Bud Alexandra Simona / IXB  

 

Olimpiada 

„Științele 

Pământului” 

2022 – etapa 

județeană 

11.04.2022 

Tăbăcaru Gabriel Sergiu / XA Premiul I Sibian Simona 

(biologie) 

Daniela 

Manea 

(chimie) 

Rațiu Camelia 

(fizică) 

Gombos 

Corina 

(geografie) 

Căliman Denis Marcus / XA Premiul II 

Bicsi Mario Adelin / XA Premiul III 

Olimpiada 

Națională 

Interdisciplinară 

„Științele 

Pământului” 

2022 – etapa 

județeană 

5-8. 05.2022 

Vălenii de 

Munte, PH 

Tăbăcaru Gabriel Sergiu / XA 
Premiul special 

- geografie 

Sibian Simona 

(biologie) 

Daniela 

Manea 

(chimie) 

Rațiu Camelia 

(fizică) 

Gombos 

Corina 

(geografie) 

Căliman Denis Marcus / XA 

 
 

Bicsi Mario Adelin / XA  
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III. Activitatea de formare continuă 

Formatori -  

Autori 

Cursuri de perfecţionare 

Manea Daniela 

⮚ Curs postuniversitar (Management Educaţional, Universitatea din Oradea, 

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic) 

 

Rațiu Camelia 

⮚ Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare - Program de formare continuă 

„Metodiști 2021-2022”, 10 de ore – 27.01.2022-31.01.2022. 

⮚ Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Socio-Umane - Program 

de formare „PROF I - MENTORAT DE CARIERĂ DIDACTICĂ”, 30 de credite, 120 de 

ore - 15.10.2021-15.12.2021 

 

Sibian Simona 

⮚ Programul de formare pentru constituirea CPEECN, în perioada octombrie-noiembrie 

2021 

 

Seminarii, conferinţe – 

 Rațiu Camelia a participat: 

⮚ 12.04.2022 – Webminar în cadrul programului dedicat profesorilor – „Eroii 

Internetului- Siguranță online pentru elevi”, modul parcurs: Distribuie cu prudență 

(training I) 

⮚ 13.04.2022 – Webminar în cadrul programului dedicat profesorilor – „Eroii 

Internetului- Siguranță online pentru elevi”, module parcurse: Securizează-ți 

secretele / Nu te lăsa păcălit (training II) 

⮚ 14.04.2022 – Webminar în cadrul programului dedicat profesorilor – „Eroii 

Internetului- Siguranță online pentru elevi”, module parcurse: E cool să fi amabil / 

Dacă ai îndoieli, întreabă (training III) 

 

Inspecţii  

Rațiu Camelia 

● 30.05.2022 – Inspecție pentru titularizare – Pater Angelica – clasa a VI-a – Fenomene 

optice: Umbra. Producerea eclipselor 

 

 

IV. Activitatea extracurriculară 

Parteneriate şi colaborări locale: Asociația Ecologică și umanitară ” Tree life”, Satu Mare 

 

Proiecte:  

● Proiectul Internațional - International ECO-Schools 

● Proiectul „#acces2edu-#go2school”  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE DERULATE 

 

Nr. 

crt. 

Data 

desfăș

urării 

Denumirea 

activității 

Partenerii 

implicați 

Elevi 

implicați/ 

Clasa 

Scurtă descriere a activității 
Prof. 

coordonator(i) 

 

1. 
17.09.

2021 

Expoziția  

„Surprinzătorul  

Dali” 

Muzeul de 

Artă Satu 

Mare 

30/ XI A 

În cadrul orei de dirigenție, 

în intervalul orar 13-14 s-a 

vizitat expoziția itinerantă  

” Surprinzătorul Dali” 

Pădureanu 

Monica 

2.  
24. 09. 

2021 

Vizită inaugurarea 

zonei ecoturistice 

”Magia 

Someșului” 

Odoreu 

Zona 

ecoturistică 

”Magia 

Someșului” 

5/XI F 

În intervalul orar 12-14 am 

vizitat Lacul cu nuferi și am 

participat la diferite ateliere 

creative și recreative (ex. 

împletirea de coșuri din 

hârtie, origami, pictură pe 

ceramică, obținerea uleiurilor 

aromatice din plante 

medicinale,etc. 

Pădureanu 

Monica 

3. 
30.09.

2021 

 

Expoziția de 

CACTUȘI 

Muzeul de 

Artă Satu 

Mare 

30/ XI A 

În cadrul orei de dirigenție, 

în intervalul orar 13-14 s-a 

vizitat expoziția 

colecționarilor de cactuși 

”Aztekium” 

Pădureanu 

Monica 

4. 
7.10.2

021 

Expoziția 

permanentă Aurel 

Popp 

Muzeul de 

Artă Satu 

Mare 

30/ XI A 

În cadrul orei de dirigenție, 

în intervalul orar 13-14 s-a 

vizitat expoziția permanentă 

de artă a artistului sătmărean 

Aurel Popp 

Pădureanu 

Monica 

5.  

Octom

brie-

noiem

brie 

2021 

Dezbateri- Fizica 

în raport cu alte 

științe 

 XII-a C 

Dezbateri la clasă cu 

tematică interdisciplinară – 

fizica în raport cu celelalte 

științe ale mediului și 

ecosistemelor, 

nanotehnologie și inteligență 

artificială. 

 

Bumba Nicoleta 

6. 

Dece

mbrie 

2021 

”Arată că îți 

pasă!” 

 

 

 

Concurs 

online 

Elevii 

claselor a 

V-a, a VI-

a XI A 

Elevii au elaborate lucări în 

care au constatat aspect 

negative din mediu și au 

propus activități de 

îmbunătățire a deficiențelor 

observate 

Pădureanu 

Monica 

7. 

Dece

mbrie 

2021 

Crăciun CNISt  VII 

participarea la proiectul 

Crăciun CNist printr-o 

activitate cu elevii clasei a 

VII-a  

Buzea Ramona 

8. 

Dece

mbrie 

2021 

Decorațiuni de 

Crăciun din 

materiale 

reciclabile 

 
a IX-a E, 

a X-a F 

Elevii au realizat ornamente 

de Crăciun din materiale 

reciclabile și am împodobit 

cu ele bradul din clasă 

Sibian Simona 



 
 

47 

 

9. 

1 

februa

rie 

2022 

Calendarul 

Evenimentelor 

Ecologice-în 

imagini 

„ Afișe ECO” 

Holul 

clădirii A 

27/elevii 

clasei a 

XI-a F 

elevii și-au exersat abilitățile 

digitale și de tehnoredactare 

în aplicația Canva 

 

Pădureanu 

Monica 

10. 

2 

februa

rie 

2022 

Ziua Mondială a 

Zonelor Umede:  

”Să acționăm 

pentru zonele 

umede în favoarea 

oamenilor și a 

naturii!” 

 

 

Holul 

clădirii A 

elevii 

clasei a 

XI-a F și 

Burjan 

Jeniffer(  

clasa a V-

a) 

elevii au realizat câteva afișe 

pe care le-au expus în clasă 

și pe holurile școlii pentru a 

marca acest eveniment 

ecologic anual 

elevii au descoperit 

importanța zonelor umede, 

atât din punct de vedere 

ecologic, cât și turistic și 

economic 

Elevii au aflat multitudinea 

de specii floristice și animale 

care trăiesc în zonele umede 

Au formulat motto-uri , au 

scris citate și și-au exprimat 

gândurile cu privire la zonele 

umede 

Un motto deosebit este: 

”Bucură-te de natură având 

grijă de ea!” 

Pădureanu 

Monica 

11. 

22 

martie 

2022 

”CNIS iubește 

apa, CNIS 

dăruiește apă ! ” 

Curtea 

școlii 

10 clase 

implicate, 

12 

profesori 

implicați 

implicați în total un efectiv 

de aproximativ 300 de elevi 

și 12 profesori.  

Elevii au decis ca fiecare  să 

aducă câte două flacoane de 

apă de 0,5 litri ( un total 

estimat de 300 de litri de apă 

care vor fi donați Crucii 

Roșii).   

Pădureanu 

Monica 

12. 

 

1 

aprilie 

2022 

Ziua Păsărilor 

”Dacă vrei să 

asculți cântecul 

păsărilor libere...” 

 

holul 

clădirii A 
27/XF 

elevii au realizat un afiș cu 

următorul motto: ”Dacă vrei 

să asculți cântecul unei 

păsări nu cumpăra o colivie , 

plantează un copac”  pe care 

l-au expus alături de păsări 

imaginare pictate pe siluete 

de carton, pe holurile școlii  

Pădureanu 

Monica 

13. 

 

4 

aprilie 

2022 

 

 

Eveniment Eco: 

Luna Pădurii 

Denumirea 

activităţii:  

”Păstrează planeta 

verde!” 

 

zona 

ecoturistică 

”Magia 

Someșului”  

Odoreu 

Burjan 

Jeniffer (a 

V-a )și 

doi elevi 

voluntari 

din clasa 

a XI-a F-

Maxim 

Gabriel, 

elevii au plantat 15 puieți ( 

sălcii plângătoare, tei , stejar 

roșu ) pe malul lacului cu 

nuferi de la Odoreu, pe o 

suprafață cu lungimea de 40 

de metri, denumind acea 

porțiune ”Aleea Păcii și 

Prieteniei” 

 

 

Pădureanu 

Monica 
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Farcău 

Mario 

14. 

 

5 

aprilie 

2022 

 

 

”Fii avocat în 

școala ta” 

 

Sala de 

clasă XI A 
30/XI A 

Avocatul Cojan Alfred a 

prezentat consecințele 

faptelor săvârșite, aspect 

juridice și penale 

Pădureanu 

Monica 

15. 

 

12-13 

aprilie 

 

 

Curățăm 

România-Vrem  o 

țară fără deșeuri 

abandonate! 

 

Curtea 

școlii 

Toți 

elevii 

școlii 

Elevii au desfășurat activități 

ecologiece de colectare a 

deșeurilor abandonate 

(hârtii,plastice, metale) 

Pădureanu 

Monica 

16. 

 

14 

aprilie 

 

 

 

Responsabilitatea 

vârstei de 18 ani 

Sala clasei 

a XI-a A 
30/XI A 

d-na polițist Hrihorișan Eliza 

a discutat cu ei despre tot ce 

implică responsabilitățile 

majoratului 

Pădureanu 

Monica 

17. 
06.05.

2022 
“Noi si florile”  

Clasa a 

X-a F 

Activitatea a constat in 

plantarea florilor  in spatiile 

special amenajate din curtea 

scolii.  

Ruba Camelia 

Rogojan Dana 

Radu David 

18. 

 

06.05.

2022 

Târgul 

Educațional 
Mall 5 /XI D 

Am prezentat oferta 

educațională a CNIS 

Pădureanu 

Monica 

19. 
13.05.

2022 

 

Târgul 1stJob 

 

Auchoping 

 

 

20 /XI A 

Elevii au aflat oportunitățile 

de angajare pe perioada 

vacanței 

Pădureanu 

Monica 

20. 
18.05.

2022  

 

Prevenirea 

traficului de 

persoane 

Sala clasei 

a XI-a A 
30/XI A 

Prezentare online a temei de 

inspectorul de specialitate 

Mârza Denisa-ANITP, cu 

accent pe modalitățile de 

racolare, transport, 

exploatare și prevenire 

Pădureanu 

Monica 

21. 
23.05.

2022 

Ziua Porților 

Deschise la 

Colegiul Național 

„Ioan Slavici” 

 

Elevi din 

clasele a 

X-a A și a 

X-a B 

Implicare în organizarea și 

coordonarea activităților 

dedicate acestei zile: 

La chimie- realizarea de 

experimente spectaculoase 

La biologie – realizarea de 

disecții 

La fizică – prezentare de 

experimente interesante 

Buzea Ramona 

Manea Daniela 

Sibian Simona 

Pădureanu 

Monica 

Bumba Nicoleta 

Rațiu Camelia 

Ruba Camelia 

22. 
Mai 

2022 

Realizarea unor 

experimente 

filmate pentru 

lecțiile de fizică 

 

Elevi din 

clasa a 

VIII-a și 

din clase 

de liceu, 

în special 

de la 

profil 

umanist 

Realizarea unei baze de date 

experimentale, de clișee 

video ce cuprind 

experimente de fizică, 

aferente semestrului II, 

folosind materialul didactic 

al școlii, urmând a fi 

completate în anul școlar 

2022-2023, cu activitățile 

practice corespunzătoare 

semestrului I. Experimentele 

Bumba Nicoleta 
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au fost arhivate într-un 

google drive, iar link-urile 

vor fi accesibile elevilor 

Activități desfășurate pe parcursul întregului an școlar: activități din Calendarul Eco din 

cadrul Programului Eco-Școala 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 

- realizarea la timp, zi de zi, a schiței lecțiilor, în format 

word și utilizarea de prezentări ppt pentru a susține vizual 

noțiunile învățate 

-vizionarea documentarelor de pe net  

-o comunicare constantă cu elevii și prezența lor la 

fiecare oră de biologie 

-parcurgerea sistematică, la zi a materiei 

-condiţiile optime existente în şcoală pentru 

desfăşurarea procesului instructiv-educativ 

- experienţa cadrului didactic; 

- formarea continuă; 

- buna colaborare a şcolii cu familia; 

- comunicarea foarte bună atât între elevi şi profesor cât 

şi între profesor şi diriginte/respectiv celelalte cadre 

didactice 

-folosirea tuturor materialelor şi mijloacelor de 

învăţământ de care dispunem în mediul on-line, 

-integrarea experimentelor virtuale în lecţie, 

-folosirea metodelor moderne de predare şi evaluare,  

- efectuarea cel puțin a unei lucrări de laborator pe 

grupe, la fiecare clasă. 

-implicarea elevilor în concursuri on-line, proiecte şi 

alte activităţi extracurriculare desfăşurate. 

Puncte slabe: 

- lipsa unei evaluări foarte obiective , la evaluarea 

aproape simultană a mai multor clase pe nivel, cu acelați 

test, fără posibilitatea elevilor de a comunica între ei 

- testele Forms cred că facilitează prea mult luarea unei 

note mari 

- slaba implicare a unor elevi în ceea ce priveşte noţiunile 

parcurse la clasă, având drept consecinţe, pe de o parte, 

rezultate indezirabile în urma procesului de evaluare, dar şi 

acumularea unor lacune care ulterior ar determina 

compromiterea asimilării noţiunilor următoare. 

-nivelul slab de pregătire, lacune mari la nivelul 

cunoştinţelor de bază, în special la matematică, 

- un fond lexical destul de redus pentru nivelul vârstei lor,  

- lipsa unor deprinderi elementare în interpretarea unui 

text scris, 

 -incapacitatea transferului de cunoştinţe sau alte asociaţii 

de idei mai complexe. 

-gradul de dificultate al problemelor cerute la concurs este 

atât de mare încât nu sunt capabili să se descurce fără 

sprijin 

Oportunități:  

-Prezența laptop-urilor și a videoproiectorelor în fiecare 

clasă în timpul predării în sistem hibrid sau on-line 

-Utilizarea platformelor și a instrumentelor digitale 

moderne integrate în cadrul orelor de biologie 

- nivelul intelectual al elevilor ce determină parcurgerea 

unor noţiuni complexe şi rezolvarea unor probleme 

variate, cu grad de dificultate ridicat 

- obţinerea unor rezultate deosebite la evaluările de bilanţ 

(Bacaluareat, Admiterea la Facultăţile de Medicină din 

ţară).  

-implicarea activă a elevilor la o pregătire coerentă 

pentru performanţă prin ore suplimentare şi efort 

propriu susţinut,  

-posibilitatea de a interacționa cu elevii doritori oricând 

în on-line, 

-activarea motivaţiei intrinseci pentru studiul 

disciplinelor din aria curriculară ,,Ştiinte’’, 

 -continuarea educaţiei ecologice prin activităţile 

concrete, 

-participarea la proiecte, parteneriate locale, naționale și 

internaționale 
 

Amenințări: 

- ușoara lipsă de interes datorată unei abundențe de 

informații științifice din alte surse. 

- reducerea numărului de elevi doritori de a face 

performanță, inclusiv din cauza sistării concursurilor și 

olimpiadelor școlare 

- efectele pe care le-a avut şcoala on-line asupra elevilor, 

determinând o asimilare slabă a noţiunilor parcurse, 

înstrăinare,  

-refugiul în activităţi on-line care să le perturbe programul 

de studiu  

- structura aglomerată a programelor şcolare. 
- dezinteresul total al unor elevi nemotivați pentru studiul 

disciplinei fizică, care este foarte greu de gestionat în on-

line 

-reducerea numărului de elevi participanţi la concursuri 

datorită gradului de dificultate ridicat al problemelor, iar 

acum și datorită înscrierii directe a elevilor, care omit să 

se înscrie în timpul solicitat de organizatori 

-volumul mare de cunoştinte şi gradul ridicat de 

dificultate al subiectelor la bacalaureat la fizică, ceea ce îi 

determină pe elevi să opteze pentru alte discipline. 

Raport întocmit de prof. Camelia Rațiu, responsabil de catedră 
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CATEDRA DE SOCIO-UMANE – GEOGRAFIE –  PEDAGOGIE 

 

I. Activitatea didactică 

Teste iniţiale: 

- S-au aplicat la toate clasele de pedagogic – prof. Porumbăcean Antonela 

- La istorie – prof. David Radu – la toate clasele de profil umanist și la a IX-a pedagogic: 

 

Clasa 

Nr. 

total 

elevi 

Nr. elevi 

prezenţi 
<5 

5 - 

5,99 

6 - 

6,99 

7 - 

7,99 

8 - 

8,99 

9 - 

9,99 
10 Media 

a IX-a E 

(PED) 
25 24 3 12 6 2 1 - - 5,54 

a X-a D 

(FIL) 
32 28 7 5 4 8 4 - - 6,42 

a X-a E 

(SS) 
31 31 7 10 7 4 1 2 - 5,79 

a XII-a D 

(FIL) 
31 29 - 4 9 9 4 3 - 7,27 

a XII-a E 

(SS) 
31 28 2 6 7 6 4 3 - 7,02 

 

- La geografie: prof. Gombos Corina 

 

Clasa Total Elevi Note Note Note Note Note 

Note 

între 

9-10 

Media Procent 

 elevi prezenti între 4-5 
între 

5-6 

între 

6-7 

între 

7-8 

între 

8-9 
 clasei promov. 

A V-a 26 24 2 1 4 6 2 9 7,83 91,67 

a IX-a B 27 26 2 4 6 7 6 1 7,06 92,31 

- La științe socio-umane: Teste iniţiale ( clasa a IX-a : Logică, comunicare și argumentare, 

clasa a XI-a A,B, C, D: Economie, clasa a XI D: Sociologie,  clasa a XII-a :Filosofi) – prof. 

Rațiu Ioana. 
Clasa Media pe clasă 

XII D 6,98 

XII E 7,14 

XI A 7,67 

XI B 7,76 

XI C 8,48 

XI D 7,92 

XI D - 

IX C 5, 57 

 

Organizarea de cercuri pedagogice  

 – David Radu – responsabil cerc pedagogic profesori istorie – mal drept Someș (mai 2022) 

 – Roman Adrian - responsabil cerc pedagogic profesori religie/cultul greco-catolic (mai 2022) 

 

Consultaţii: 

Miercuri: 14-15 XII D – pt. bacalaureat istorie – David Radu 

Joi: 14-15 XII E – pt. bacalaureat istorie – David Radu 

Joi: 14-15 XII D – pt. bacalaureat – logică – Rațiu Ioana 
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La geografie – pentru clasa a XII-a E - pregătirea pentru bacalaureat s-a realizat prin predarea 

materiei conform programei, prin fișe de lucru tip bac și s-au dat 4 teste pe structura tip 

bacalaureat – prof. Gombos Corina 

Bacalaureat – Psihologie generală – joi de la 14-15 - prof. Porumbăcean Antonela 

 

Rezultate la simularea națională istorie (prof. David Radu): 

 

Tip test 
Clasa 

Nr. 

total 

elevi 

Nr. elevi 

prezenţi 

Nota 
Media 

clasei <  

5,00 

5 – 

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 
10 

Test 

simulare 

– martie 

2022 

XII D 31 31 - 7 8 6 7 4  7,25 

XII E 31 31 2 7 5 6 6 4 - 7,08 

MEDIA  62 62 2 14 13 12 13 8  7,16 

 

 

Rezultate la bacalaureat istorie iunie – 2022 (prof. David Radu): 

 

Tip test 
Clasa 

Nr. 

total 

elevi 

Nr. elevi 

prezenţi 

Nota 
Media 

clasei <  

5,00 

5 – 

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 
10 

Examen 

bacalaureat – 

iunie-iulie  

2022 

XII D 31 31 - - 3 5 7 12 4 8,52 

XII E 31 31 - 3 4 6 3 10 5 8,40 

MEDIA  62 62 - 3 7 11 10 22 9 8,47 

 

Rezultate la simularea națională geografie – martie 2022 (prof. Gombos Corina): 

 

 
Tip test Clasa Nr. 

total 

elevi 

Nr. elevi 

prezenți 

Nota Media 

clasei < 

5,00  

5 -

5,99 

6 -

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99  

10 

Simulare 

examen de 

bacalaureat 

XII D 24 24 - - - 3 10 11 - 8,85 

XII E 29 28 - - 3 5 8 12 - 8, 51 

Media  53 52 - - 3 8 18 23 - 8,68 

  

 

Rezultate la bacalaureat geografie – iunie 2022 (prof. Gombos Corina): 

 
Tip test Clasa Nr. 

total 

elevi 

Nr. elevi 

prezenți 

Nota Media 

clasei < 

5,00  

5 -

5,99 

6 -

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99  

10 

Examen de 

bacalaureat 

XII D 24 24 - - 1 - 7 14 2 9,15 

XII E 29 29 - 1 1 3 5 19 - 8,82 

Media  53 53  1 2 3 12 33 2 8,98 
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Rezultate la bacalaureat geografie – iunie 2022 (prof. Pițig Nicoleta): 

 

 

Bacalaureat 

geografie 

Clasa 

Nr. 

total 

elevi 

Nr. elevi 

prezenţi 

Nota 
Media 

clasei <  

5,00 

5 – 

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 
10 

Pițig XII F 24 24 - 1 - - 7 15 1 8,97 

 

Rezultate la simularea națională psihologie – martie 2022 (prof. Porumbăcean 

Antonela): 

 

 

Bacalaureat 

psihologie 

Clasa 

Nr. 

total 

elevi 

Nr. elevi 

prezenţi 

Nota 
Media 

clasei <  

5,00 

5 – 

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 
10 

 XII F  3 1 - 1 - 1 - - 6,28 

 

Rezultate la bacalaureat psihologie – iunie 2022 (prof. Porumbăcean Antonela): 

 

 

Bacalaureat 

psihologie 

Clasa 

Nr. 

total 

elevi 

Nr. elevi 

prezenţi 

Nota 
Media 

clasei <  

5,00 

5 – 

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 
10 

 XII F  3 - - - - - 1 2 9,70 

 

 

Propuneri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură: 

- Implicarea tuturor elevilor în activitatea de predare, reluarea conținuturilor la care se întâmpină 

dificultăți, munca pe subiecte date, analiza baremelor de notare. 

 
II. Pregătirea elevilor pentru performanţă 

Organizarea de simulări pentru bacalaureat – în lunile octombrie și noiembrie, câte o simulare cu 

elevii claselor a XII-a D, a XII-a E și a XII-a F (istorie și geografie). 

 

Pregătirea de performanţă: 

 

REZULTATELE  OBȚINUTE  DE  ELEVI  LA  

OLIMPIADE  ȘCOLARE 

 

Disciplina 
Numele concursului 

(faza) 

Data 

desfășurării 

Elevi participanți/ 

Clasa 

Rezultat faza 

județeană 

Rezultat faza 

națională 

Prof. 

coordonator 

Istorie Olimpiada de istorie 19.03.2022 
Coțan Marina  - XI 

D 

Premiul I 

 
- participare  Dărăban Crina 

Istorie Olimpiada de istorie 19.03.2022 
Verzeș Diana – 

XI D 
Mențiune - Dărăban Crina 
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Istorie Olimpiada de istorie 19.03.2022 

Morar Raluca-

Ioana 

X E 

Premiul II - David Radu 

Istorie Olimpiada de istorie 19.03.2022 
Dumitraș Bogdan -  

X E 
Mențiune - David Radu 

Istorie Olimpiada de istorie 19.03.2022 
Dobie Gabriela -  

XII E 
Mențiune - David Radu 

Istorie Olimpiada de istorie 19.03.2022 

Druța Andrea 

Claudia -  

XII E 

 

Mențiune 

 

 

- David Radu 

Istorie Olimpiada de istorie 19.03.2022 Ileș Miruna – XI C Premiul III - Roman Adrian 

Istorie Olimpiada de istorie 19.03.2022 
Silaghi Daria – 

IX D 
Mențiune - Roman Adrian 

Istorie Olimpiada de istorie 19.03.2022 
Varga Denis – IX 

D 
Mențiune - Roman Adrian 

Geografie 

Olimpiada de 

Geografie – faza 

județeană 

18.03.2022 
Gruia Darian - 

XII D 
Premiul I - participare 

Gombos 

Corina 

Geografie 

Olimpiada de 

Geografie – faza 

județeană 

18.03.2022 
Deac Emanuela - 

XI D 
Premiul III - 

Gombos 

Corina 

Geografie 

Olimpiada ,,Științele 

Pământului” – faza 

județeană 

27.03.2022 
Tăbăcaru Gabriel -  

X A 
Premiul I 

- Premiul 

special din 

partea 

Societății de 

Geografie 

Gombos 

Corina 

Geografie 

Olimpiada ,,Științele 

Pământului” – faza 

județeană 

27.03.2022 
Căliman Denis -  

X A 
Premiul II -  participare 

Gombos 

Corina 

Geografie 

Olimpiada ,,Științele 

Pământului” – faza 

județeană 

27.03.2022 
Bicsi Mario -  

X A 
Premiul III -  participare 

Gombos 

Corina 

Geografie 

Olimpiada de 

Geografie – faza 

județeană 

18.03.2022 

Chivulescu Rianna 

Alexandra -  

IX C 

Premiul I 
-  

participare 

Mâzgărean 

Monica 

Geografie 

Olimpiada de 

Geografie – faza 

județeană 

18.03.2022 
Dumitraș Bogdan -  

X E 
Premiul I 

 

Premiu 

special 

Mâzgărean 

Monica 

Geografie 

Olimpiada de 

Geografie – faza 

județeană 

18.03.2022 
Câmpean Mihail -  

X E 
Mențiune - 

Mâzgărean 

Monica 

Introducere în 

pedagogie și 

teoria și 

metodologia 

curriculum-ului 

Olimpiada – 

discipline pedagogice 

– faza județeană 

 

Dan Antonia- 

Maria -  

IX E 

Premiul I - 

Galoș Paula 

Micu Laura- 

Ștefania -  

IX E 

Premiul II - 

Cheța Arabela-

Ariana -  

IX E 

Premiul III - 

Pașca Maria-

Virginia -  

IX E 

Premiul III - 

Gladics Vanessa-

Stela –  

IX E 

Mențiune - 
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Psihologie 

generală 

Olimpiada – 

discipline pedagogice 

– faza județeană 

 

Butcovan 

Francesca -  

X F 

Premiul I  

Porumbăcean 

Antonela 

Roman Izabela- 

Maria -  

X F 

Premiul II  

Vereș Giulia-Maria 

-  

X F 

Premiul III  

Petruț Daria-

Andreea -  

X F 

Mențiune  

Teoria și 

practica 

instruirii și 

evaluării 

Olimpiada – 

discipline pedagogice 

– faza județeană 

 

Băbțan Alexia -  

X F 
Premiul I  

Porumbăcean 

Antonela 

Balog David- 

Dennis -  

X F 

Premiul II  

Bordaș Vanessa-

Vivien -  

X F 

Premiul III  

Religie cultul 

greco-catolic 

Olimpiada de Religie - 

cultul greco-catolic 
   19.03.2022 

Dan Antonia – 

IX E 
Premiul I 

Premiul II – 

etapa 

națională 

Roman Adrian 

Religie cultul 

greco-catolic 

Olimpiada de Religie - 

cultul greco-catolic 
19.03.2022 

Blaga Iasmina – IX 

B 
Premiul II  Roman Adrian 

Religie cultul 

greco-catolic 

Olimpiada de Religie - 

cultul greco-catolic 
19.03.2022 

Miklos Paula – IX 

A 
Premiul III  Roman Adrian 

Religie cultul 

greco-catolic 

Olimpiada de Religie - 

cultul greco-catolic 
19.03.2022 

Mâzgărean Andrei 

– X B 
Premiul II 

– participare 

la etapa 

națională 

Roman Adrian 

Religie cultul 

greco-catolic 

Olimpiada de Religie - 

cultul greco-catolic 
19.03.2022 Miklos Ana – XI F 

Premiul I 

 

– participare 

la etapa 

națională 

Roman Adrian 

Religie cultul 

greco-catolic 

Olimpiada de Religie - 

cultul greco-catolic 
19.03.2022 

Botos Vivien - XII 

D 

Premiul I 

 

– participare 

la etapa 

națională 

 

Roman Adrian 

Religie cultul 

greco-catolic 

Olimpiada de Religie - 

cultul greco-catolic 
19.03.2022 

Bulzan Cosmin   - 

XII E 
Premiul II - Roman Adrian 

Religie cultul 

ortodox 

Olimpiada de Religie – 

cultul ortodox 
19.03.2022 

Todoran 

Antonia – 

VII 

Premiul III - Lenghel Bogdan 

Religie cultul 

ortodox 

Olimpiada de Religie - 

cultul ortodox 
19.03.2022 

Rezmuves Lidia –  

IX C 
Mențiune I - Lenghel Bogdan 

 

REZULTATELE  OBȚINUTE  DE  ELEVI  LA  CONCURSURI  FINANȚATE  ȘI  

ORGANIZATE  DE MINISTERUL  EDUCAȚIEI 

Disciplina 
Numele concursului 

(faza) 

Data 

desfășurării 

Elevi participanți/ 

Clasa 

Rezultat faza 

județeană 

Rezultat 

faza 

națională 

Prof. 

coordonator 

Istorie 
Memoria 

Holocaustului 
Mai 2022 Ilban Andrei - XI D Premiul II - Dărăban Crina 

Istorie 

Memoria 

Holocaustului- 

Etapa națională 

Mai 2022 
Urâte Soniai - XI D 

– Holocaustul uitat 
Premiul IIII - Dărăban Crina 
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Geografie 

Concursul Național de 

Geografie Terra - faza 

județeană 

4 aprilie 

2022 

David Andrei 

a V-a 
Premiul I Mențiune I 

Gombos 

Corina 

Geografie 

Concursul Național de 

Geografie Terra - faza 

județeană 

4 aprilie 

2022 

Noje Daniel 

a V-a 
Premiul III - participare 

Gombos 

Corina 

Geografie 

Concursul Național de 

Geografie Terra - faza 

județeană 

4 aprilie 

2022 

Țăran Alexandru 

a VII-a 
Mențiune - 

Gombos 

Corina 

 
 

REZULTATELE  OBȚINUTE  DE  ELEVI  LA  ALTE  CONCURSURI  

Disciplina 
Numele concursului 

(faza) 

Data 

desfășurării 

Elevi participanți/ 

Clasa 
Rezultatul obținut Prof. coordonator 

Istorie 

Memoria 

Holocaustului- 

(concurs online Bacău) 

11.11.2021 
Verzeș Diana- XI D  

- Eva Heyman 
Premiul I Dărăban Crina 

Istorie 

Memoria 

Holocaustului- 

(concurs online Bacău) 

11.11.2021 
Ilban Andrei - XI D 

– Holocaustul uitat 
Premiul I Dărăban Crina 

Istorie 

Memoria 

Holocaustului- 

(concurs online Bacău) 

11.11.2021 

Megyes Andreea - 

XI D - Holocaustul 

copiilor 

Premiul I Dărăban Crina 

Istorie+ Desen 
România -prezent și 

viitor – etapa județeană 
1.12.2021 Filip Alexia - V Premiul III 

Irina Florea, 

Dărăban Crina 

Eco - Școala 

Concursul Național 

,,Scrisoare către draga 

mea planetă”- faza 

națională 

Mai 2022 
David Andrei 

Clasa a V-a 
Mențiune I Gombos Corina 

Eco - Școala 

Concursul Național 

,,Scrisoare către draga 

mea planetă”- faza 

națională 

Mai 2022 
Filip Alexia 

Clasa a V-a 
- participare Gombos Corina 

Eco - Școala 

Concursul Național 

,,Scrisoare către draga 

mea planetă”- faza 

națională 

Mai 2022 
Deac Emanuela 

Clasa a XI-a  D 
- participare Gombos Corina 

Eco - Școala 

Concursul Național 

,,Scrisoare către draga 

mea planetă”- faza 

națională 

Mai 2022 
Ozsvath alexandra 

Clasa a X-a A 
- participare Gombos Corina 

Creație 

artistică 

,, Zâmbet de copil în 

zbor de fluturi” – faza 

națională 

Mai-iunie 

2022 
Potor Giulia - participare Gombos Corina 

 

III. Activitatea de formare continuă 

Inspecţii: prof. Jejeran Camelia – inspecția specială pentru acordarea gradului didactic II 

 

Formatori: prof. Pițig Nicoleta – formator curs CRED 

 

Metodiști ISJ: 

prof. David Radu – istorie 

prof. Porumbăcean Antonela – socio-umane 
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Membri în coniliul consultativ ISJ pe discipline: 

prof. David Radu – istorie 

prof. Porumbăcean Antonela – socio-umane 

prof. Roman Adrian – religie 

 

Autori:  

Articole și studii 

● Radu David, „Repere din istoria învățământului sătmărean după 1989”, în Satu Mare. 

Studii și Comunicări, seria Istorie – Etnografie – Artă - Restaurare – 

Conservare, XXXVII / II, Editura Muzeului Sătmărean / Editura Argonaut, Satu Mare / 

Cluj-Napoca, 2021, pp. 187-201. 

● Radu David, ,,Două perspective din 1915 asupra învățământului românesc: Onisifor 

Ghibu și Constantin Lucaciu”, în Eroii Neamului, S. N., Satu Mare, nr. 1 (50), 2022, pp. 

45 – 48. 

● Crina Dărăban, „Destinul evreilor sătmăreni”, în Memoria Holocaustului – Educația 

pentru toleranță, Vaslui, 2021. 

 

Cursuri de perfecţionare: 

- Cursul PROF I în perioada 15 octombrie - 15 decembrie 2021  - prof. Gombos Corina 

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad - Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației – 

specializarea Psihopedagogie Specială - Anul I – prof. Jejeran Camelia 

- Seminarul științifico-practic: „Asistența psihopedagogică și logopedic a copiilor cu dizabilitate 

auditivă.” 25.02. 2022 - Seminarul a fost organizat de către catedra Psihopedagogie Specială a 

Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă” – prof. Jejeran Camelia 

- „Mnemotehnici pentru creșterea ratei de retenție a cunoștintelor predate” – prof. Porumbăcean 

Antonela 

- „Formarea personalului didactic din învățămîntul preuniversitar în domeniul financiar 

nebancar” – organizat de Institutul de Studii Financiare – București - cu o durată de 60 de ore și 

15 credite, în perioada 29.03.2022-16.05.2022 – prof. Dărăban Crina 

- cursul de formare - CPECN - evaluator expert la disciplina Geografie – prof. Bretan Mihaela 

-Conferința județeană „Cum îi orientăm pe elevi în lumea meseriilor”, organizat de ISJ și CJRAE 

Satu Mare  - prof. Galoș Paula 

-Cursul de formare „Profesor-părinte azi”, organizat de Asociația ProactaEDU - - prof. Galoș 

Paula 

-Participare la seminarul din cadrul Proiectului „We Transfer...Educating for democracy”, 

organizat de CJRAE Satu Mare - prof. Galoș Paula 

-Workshopul din cadrul Atelierelor CRED „Altruismul competitiv în sala de clasă. Oportunități 

pentru cooperare”, organizat de CCD Satu Mare - prof. Galoș Paula 

- Cursul PROF II (Mentorat de practică pedagogică în cadrul proiectului Profesionalizarea 

carierei didactice – PROF, cod proiect POCU/904/6/25/146587, organizat de Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați, în perioada 25.03.2022 - 18.06.2022, 120 ore blended learning, 30 

de credite profesionale;)în perioada martie – iulie 2022 – prof. David Radu 

- Cursul PROF II în perioada martie – iulie 2022 – prof. Paula Galoș 

- Cursul PROF II în perioada martie – iulie 2022 – prof. Porumbăcean Antonela 

- Expert în implementare curriculară cu abilități TIC- PROF-ULBS în cadrul proiectului 

cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020  - 

prof. Porumbăcean Antonela. 
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Seminarii, conferinţe: 

- participare la Simpozionul Național ,,Memoria Holocaustului – Educația pentru toleranță”, 

Ediția a III-a, organizat de Școala Gimnazială ,,M. Sadoveanu”, Vaslui, ISJ Vaslui, Ministerul 

Educației, Intitutul ,,Olga Lenghel”; - 11.11.2021 – prof. Dărăban Crina 

- participare la workshop-ul din cadrul Proiectului nr. 2019 ,,We transfer...Educating for 

democracy” - EEA Grants 2014 – 2021, derulat de CJRAE Satu Mare – 9 .11. 2021 – prof. 

Dărăban Crina; prof. David Radu 

- Participare la Conferința Națională ,,Provocările lumii contemporane”(schimbările climatice) 

organizată de CCD Buzău în 18.11.2021 – prof. Gombos Corina 

- Participare la conferința ,,Copilul tău, campion la viață” organizată de Shakespeare School din 

data  de 02.12.2021 – prof. Gombos Corina  

- Participare la ,,Internațional Erasmus+ KA1Project Writing Webinar” în data de 18.12.2021 

organizat de EDUGROW – prof. Gombos Corina 

- Participare la conferința ,,Copilul tău, campion la viață” organizată de Shakespeare School din 

data  de 07.04.2022 – prof. Gombos Corina 

- Participarea la atelierele de lucru „Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități” 3 decembrie 

2021 - Facultatea de Psihopedagogie Specială – UBBCluj – prof. Jejeran Camelia. 

- Conferința Națională: „Predarea eficientă pentru copiii cu TSA” 17.02.2022- Asociația Suntem 

Diferiți – România - prof. Jejeran Camelia. 

- Conferința națională: „Educația copiilor cu surdocecitate - Din nou împreună!”- 22-24 

03.2022- Sense Internațional România - prof. Jejeran Camelia. 

- Conferința științifică internațională Mentoratul în cariera didactică, desfășurată în perioada 25–

26 noiembrie 2021, în sistem online, în cadrulproiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea 

carierei didactice – PROF (Certificate de participare, nr 78/POCU_146587/02 12 2021) – prof. 

Porumbăcean Antonela. 

 

IV. Activitatea extracurriculară 

Parteneriate şi colaborări locale  

- Școala Gimnazială ,,M. Sadoveanu”, Vaslui – prof. Dărăban Crina. 

- Parteneriat incheiat cu Liceul Tehnologic ,,Duiliu Zamfirescu” Dragalina, jud. Călărași – prof. 

Gombos Corina. 

- Parteneriat cu GPP nr 7, Satu Mare - în cadrul Proiectului educațional național 

KALOKAGATHIA - „Start la mișcare” – prof. Porumbăcean Antonela. 

- Parteneriat educațional cu Muzeul Memorial din Sighetul Marmației: prof. Roman Adrian, 

Lenghel Bogdan, David Radu. 

- parteneriat cu Asociația „Eliberare” – activități de prevenire a traficului de persoane și a 

expoatării sexuale în România -  prof. Rațiu Ioana Daniela. 

- Parteneriat cu Muzeul Județean Satu Mare – prof. Porumbăcean Antonela. 

 

Proiecte: întocmirea anuarului colegiului pe anul școlar 2020-2021 – realizat în decembrie 2021 

– prof. David Radu 

- implicare în proiectul ,,Împarte-Educă-Donează” în Parteneriat cu Liceul Tehnologic ,,Duiliu 

Zamfirescu” Dragalina, Asociația EM și ISJ Călărași – prof. Gombos Corina. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE DERULATE 

 

Nr. 

crt. 

Data 

desfășurării 

Denumirea 

activității 

Scurtă descriere a 

activității 

Partenerii 

implicați 

(dacă e cazul) 

Elevi 

implicați/ 

Clasa 

Prof. 

coordonator(i) 

 4 octombrie 
Ziua Animalelor- 

Medii de viață 

Reallizarea unor afișe 

sau planșe care să 

reprezinte mediile de 

viață ale animalelor pe 

Terra, dar și impactul 

antropica asupra 

acestora 

 
Clasele a XI-

a 
Gombos Corina 

 08.10.2021 
Comemorarea 

Holcaustului 

Vizitarea arealului 

fostului ghetou și a 

,,caselor cu semnături” 

- XII E David Radu 

 08.10.2021 
Comemorarea 

Holcaustului 

Referate și vizionare 

film: „Lista lui 

Schindler” 

 XI E Roman Adrian 

 Oct. 2021 

Holocaustul în 

istorie și 

literatură 

Simpozion – 

Comemorarea 

Holocaustului 

 

Coțan 

Marina-XI D 

Ilban Andrei 

-XI D 

Dărăban Crina 

 11.11.2021 

Memoria 

Holocaustului- 

Educație pentru 

toleranță 

Simpozion Național - 

Concurs 

Șc.G. 

,,M.Sadoveanu, 

Vaslui, ISJ 

Vaslui, M.E, 

Intitutul ,,Olga 

Lenghel” 

Verzeș Diana 

-XI D 

Ilban Andrei 

-XI D 

Megyes 

Andreea -XI 

D 

Dărăban Crina 

 

16-20 

noiembrie 

2020 

World’s largest 

Lesson – Cea 

mai mare lecție 

din lume 

-marcarea Zilei 

Drepturilor Copilului 

prin desfășurarea de 

activități pe teme de 

protecție a mediului 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

UNICEF 

UNESCO 

Clasele V, 

VIII 
Camelia Jejeran 

 
Noiembrie 

2021 

Voluntariat- 

importanță, 

Implicare și 

rezultate 

Activitate de 

conștientizare a 

importanței 

voluntariatului și a 

donațiilor în cadrul 

proiectului ,,Imparte-

Educă-Donează” realizat 

de Liceul Tehnologic 

,,Duiliu Zamfirescu” 

Dragalina, jud. Călărași 

 
Clasa a X-a 

A 
Gombos Corina 

 
Noiembrie 

2021 

Poluarea – 

manifestări în 

mediul 

înconjurător 

Elevii au avut de 

elaborat o prezentare a 

unui tip de poluare (apă, 

aer, sol) precizând 

cauzele, consecințele, 

exemple, metode de 

combatere, precum și o 

poezie pe subiectul dat. 

 

Clasa a XI-a 

D, Clasa a 

XI-a E 

Gombos Corina 

 1.12.2021 
România – 

prezent și viitor 
Concurs de desene ISJ Satu Mare 

Filip Alexia -

V 

Dragoș 

Teodora -V 

Dărăban Crina, 

Irina Florea 
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 01.12.2021 

România – 

rezervațiile 

naturale 

Elevii au intocmit 

materiale cu harta 

României, idei centrale 

despre o rezervație 

naturală și un desen 

asociat 

 Clasa a V-a Gombos Corina 

 02.12.2021 

Marea Unire în 

istoriografia 

românească 

Sesiune de referate - 

XII D 

 

XII E 

David Radu 

 

 02.12.2021 
Personalități ale 

Marii Uniri 
Prezentări  ppt  IX D Roman Adrian 

 3 dec. 2021 

Ziua 

Internațională a 

persoanelor cu 

dizabilități 

Desfăşurarea de activi-

tăţi specifice la clasă 
 Clasa IX Camelia Jejeran 

 20-21.12.2021 
Trasee turistice 

prin România 

Elaborarea unui traseu 

turistic sub forma unui 

proiect PowerPoint cu o 

durată de 6 zile în 

România evidențiind 

multitudinea 

obiectivelor turistice și 

importanța lor pentru 

România și pentru o 

viață activă. 

 
Clasa a VIII-

a 
Gombos Corina 

 
19 – 22 dec. 

2021 

Campanie de 

sprijinire a 

familiilor aflate 

în dificultate cu 

sprijinul 

Asociației 

Eliezer 

S-au strâns pachete cu 

alimente neperisabile și 

obiecte de îmbrăcăminte 

care au fost distribuite 

familiilor identificate de 

către Asociația Eliezer. 

cu Asociația 

ELIEZER 
XII D 

Rațiu Ioana 

 

 
Decembrie 

2021 

Virtuți și valori 

creștine 
- prezentări referate  IX  C Lenghel Bogdan 

 
Decembrie 

2021 

Simbolistica 

Crăciunului 
- referate și dezbateri  IX C Lenghel Bogdan 

 06.01.2022 

Monografia 

comunelor din 

județul Satu 

Mare 

Fiecare elev a avut de 

realizat monografia unei 

comune, la alegere din 

județul Satu Mare  pe 

care au prezentat-o la 

oră. 

 
Clasa 

a XI-a E 
Gombos Corina 

 7 ian.2022 

32 de ani de la 

abolirea 

pedepsei capitale 

Desfăşurarea de activi-

tăţi specifice la clasă 

 

 
Clasele XI-

XII 
Camelia Jejeran 

 22. 03.2022 

Film didactic 

,,Povestea 

plasticului” 

Realizarea de către elevi 

a unui film despre 

obținerea, utilizarea, 

reciclarea și importanța 

plasticului. Acest film a 

fost postat pe canalul de 

Youtube al CNIS. 

 

Clasa a IX-a 

B 

Clasa a X-a 

B 

Gombos Corina 

 22.03.2022 

,,CNIS iubește 

apa, CNIS 

dăruiește apă” 

Campanie de voluntariat 

prin care elevii 

colegiului au sărbătorit 

Ziua Apei în colaborare 

 
10 clase din 

CNIS 

Monica 

Pădureanu 

Gombos Corina 
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cu Asociația 

ECOHUMAN ,,LIFE 

TREE” și au donat peste 

300 sticle de apă 

refugiaților din Ucraina. 

 25.03.2022 
„La început a 

fost Basarabia” 

Sesiune de referate și 

dezbateri 
- XII E David Radu 

 26-29.04.2022 

Săptămâna 

„porților 

deschise” la 

UBB 

5 webinarii „Despre 

foloasele  și neajunsurile 

filosofiei pentru viața de 

zi cu zi” – dialog cu 

conf. dr. Ciprian Mihali; 

„Despre distracții, 

petreceri și călătorii”-  

prof. univ. dr. Alexander 

Baumgarten; „Ce poți să 

faci cu filosofia 

aplicată?” – conf. dr.  

Mihaela Frunză; ” 

„Universitatea și rolul ei 

astăzi: disciplină și 

viziune” – masă rotunda 

în cadrul programului de 

conferințe Philetix Cluj 

– București: Ștefan 

Matei – UBB, Cristian 

Iftode CCEA UB, 

George Bondor UAIC și 

Ciprian Mihali UBB 

 

Facultatea de 

Istorie –

Filosofie, 

departamentul 

de Filosofie – 

UBB. 

XII D 
Rațiu Ioana 

Daniela 

 10.05.2022 

9 mai – o zi cu 

triplă 

semnificație 

pentru România 

Sesiune de Comunicări 

Științifice – vizionare de 

filme documentare 

- XI E 
David Radu 

 

 17.05. 2022 

Activitate de 

prevenire a 

traficului de 

persoane 

Activitatea de prevenire 

a traficului de persoane 

s-a realizat online de 

către Mârza Denisa, 

inspector de specialitate 

în cadrul A.N.I.T.P. – 

C.R. Oradea 

 
Clasa a X-a 

A 

Mârza Denisa 

Gombos Corina 

 23.05.2022 

Expoziție de 

machete 

ecologice 

Utilizarea 

Google Earth 

Activități desfășurate cu 

ocazia desfășurării 

Zilelor CNIS 

 

Clasa a VII-a 

Clasa a X-a 

F 

Gombos Corina 

 01.06.2022 
Excursie 

Maramureș 

Vizitare memorial 

Sighet 

Muzeul satului 

maramureșean Sighet 

- 

IX C, 

IX D, 

IX E 

Latiș Izabella; 

Roman Adrian; 

Lenghel Bogdan; 

David Radu 

 

 07.06.2022 
Matematica și 

mediul 

Activitate de educație 

financiară și ecologică în 

cadrul proiectului local 

,,Matematica și Mediul” 

 
Clasa a X-a 

A 

Muntean Doina 

Gombos Corina 
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Activități desfășurate pe parcursul întregului an școlar 

- dna. prof Antonela Porumbăcean a organizat orarul de practică pedagogică pentru clasele de 

profil. 

- dna. prof. Gombos Corina este coordonator EcoȘcoala în cadrul colegiului 

- utilizarea unor metode și mijloace variate și moderne în activitatea de predare-învățare, 

utilizarea platformei TEAMS, a documentarelor și a platformelor cu  jocuri geografice etc. 

- consilierea elevilor  

- notarea ritmică a elevilor 

 

Analiza SWOT realizată la nivelul catedrei: 

 

Puncte tari : 

- încadrarea cu personal calificat, 

majoritatea cu grad didactic I. 

- patru membri ai catedrei sunt 

metodiști ISJ (David Radu, 

Porumbăcean Antonela și Roman 

Adrian) și unul este inspector școlar 

management (Pițig Nicoleta) 

- utilizarea de strategii didactice 

moderne şi variate 

- utilizarea metodelor alternative de 

evaluare  

- parteneriate cu diverse instituţii de 

cultură şi fundaţii din municipiu 

- colaborarea cu profesorul consilier  

Puncte slabe: 

- profesorii de istorie și științe socio-

umane nu dispun de un cabinet pentru 

depozitarea materialului didactic 

- dificultăţi de comunicare datorită 

numărului mare de membri ai 

catedrei 

Oportunităţi: 

- folosirea mijloacelor moderne de 

predare  

- posibilitatea perfecţionării continue. 

- implicarea în parteneriate şcolare. 

- utilizarea mijloacelor de informare şi 

formare moderne de către elevi. 

Ameninţări. 

- slaba motivaţie a elevilor pentru 

studiu 

- abordarea superficială a studiului din 

perspectiva elevilor datorită 

modalității de lucru (parțial) online.

  

 

 

Componența catedrei: 

 

Nume profesor Specialitatea Grad 

didactic 

Statut în 

școală 

Mențiuni/observații 

David Radu Istorie I titular Responsabil catedră 

Dărăban Crina Istorie I titular ½ 

norme 

Titulatura de bază la 

Școala Gimnazială 

„Ion Creangă” Satu 

Mare 

Roman Adrian Istorie 

Religie – cultul 

greco-catolic 

I titular  
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Pițig Nicoleta Geografie I titular Inspector școlar 

management în 

cadrul ISJ Satu Mare 

Gombos Corina Geografie I titular Responsabil 

EcoȘcoala 

Bretan Mihaela Geografie I titular ¼ 

norme 

Titulatura de bază la 

Liceul Sportiv 

Mâzgărean Monica Geografie I plata cu 

ora 

Titular la Liceul 

Alimentar „George 

Emil Palade” 

Porumbăcean 

Antonela 

Discipline 

pedagogice 

I titular  

Galoș Paula Discipline 

pedagogice 

I titular Consilierul școlar al 

colegiului 

Marița Lăcrămioara Discipline 

economice 

I titular - concediu în anul 

școlar 2021-2022 (an 

sabatic) 

Rațiu Ioana-Daniela  Filosofie, 

logică, 

sociologie 

I titular Director adjunct - 

Școala Gimnazială 

„Octavian Goga” 

Satu Mare 

Jejeran Camelia Filosofie, 

logică, 

sociologie 

Definitiv suplinitor  

Balint Fira Discipline 

economice 

Debutant suplinitor  

Lenghel Bogdan Religie – cultul 

ortodox 

I titular  

Boldan Claudiu Religie – 

cultul ortodox 

Definitiv Suplinitor 

– plata cu 

ora 

 

 

Raport întocmit de prof. Radu David,  

responsabil de catedră 
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CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI ARTE 

 

I     Activitatea didactică 

Teste iniţiale :  

● La educație fizică testele inițiale se dau la începutul fiecărei unități de învățare. 

● La muzică, educație tehnologică- septembrie-octombrie/ noiembrie 2021: evaluări de tip 

prognostic. 

● La desen testele iniţiale se aplică sub forma unor lucrări pe teme libere. 

 

Organizarea de cercuri pedagogice:  

Membrii comisiei au participat la consfătuirile profesorilor și cercuri pedagogice,  

fiecare la specialitatea sa.  

Coordonator al cercul pedagogic din data de 11.11.2021, cu prezentarea  referatului 

„Evaluarea în sistem online la nivelul ciclurilor primar și gimnazial”(prof. Nastor Cecilia). 

Prezentarea  la cercul pedagogic din data de  10.11.2021, cu tema „Strategii de elaborare a unei 

programe de opțional la disciplina Educație muzicală”(prof. Latiș Izabella) 

Coordonator cerc pedagogic „Arte plastice”- 10.11.2021 (prof. Florea Irina) 

 

II Pregătirea elevilor pentru performanță 

REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVI LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE 

ȘCOLARE 

   Disciplina 
Numele concursului 

(faza) 
Data desfășurării 

Elevi participanți/ 

Clasa 

Rezultatul 

obținut 

Prof. 

coordonator 

      

      

Educație 

fizică și sport 

Olimpiada națională a 

sportului școlar Șah  

faza națională 

20-22.05.2022 

Hejja Irisz Hanna 

cls.X A 

 
Locul XVII Nastor Cecilia 

Educație 

fizică și sport 

Olimpiada națională a 

sportului școlar 

 Tenis de Masă 

 faza națională 

20-22.05.2022 
Chiuhan Alexandra 

cls. XIF 

Locul XX 

 
Rogojan Daniela 

 

Educație 

fizică și sport 

Olimpiada națională a 

sportului școlar 

Tenis de Masă  

faza națională 

13-15.05.2022 
Heghedus Nicholas 

cls. VIII 

Locul XXII 

 
Rogojan Daniela 

Educație 

fizică și sport 

Olimpiada națională a 

sportului școlar Șah  

faza județeană 

25.03.2022 

Hejja Irisz Hanna 

cls.X A 

 

         Locul I Nastor Cecilia 

Educație 

fizică și sport 

Olimpiada națională a 

sportului școlar 

Tenis de Masă  

faza județeană 

25.03.2022 
Heghedus Nicholas 

cls. VIII 

Locul I 

 
Rogojan Daniela 

Educație 

fizică și sport 

Olimpiada națională a 

sportului școlar  

Tenis de Masă 

 faza județeană 

 

01.04.2022 
Chiuhan Alexandra 

cls. XIF 

Locul I 

 
Rogojan Daniela 

Educație 

fizică și sport 

Olimpiada națională a 

sportului școlar Volei 

 faza județeană 

07.04.2022 
Echipa de volei 

băieți 

Locul II 

 

Contraș 

Alexandru 

Educație 

fizică și sport 

Olimpiada națională a 

sportului școlar Șah 
25.03.2022 

Pop Viktoria- XII C 

 

Locul II 

 
Nastor Cecilia 
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          faza județeană 

Educație 

fizică și sport 

Olimpiada națională a 

sportului școlar Șah  

faza județeană 

25.03.2022 

Toth Codreanu 

Cristian- XB 

 

Locul II 

 
Nastor Cecilia 

Educație 

fizică și sport 

Olimpiada națională a 

sportului școlar Șah  

faza județeană 

25.03.2022 Medișan Mark- XC Locul III Nastor Cecilia 

Educație 

fizică și sport 

Olimpiada națională a 

sportului școlar 

Tenis de Masă 

 faza județeană 

25.03.2022 Zaha Selina cls. VII 
Locul III 

 
Rogojan Daniela 

Educație 

fizică și sport 

Olimpiada națională a 

sportului școlar Cros  

faza județeană 

7.04.2022 Barazsu Dominik Participare Nastor Cecilia 

Arte plastice 
Mesajul meu antidrog 

faza națională 
Feb.-apr.2022 

Podină Karina 

cls.IXE  
Premiul II Florea Irina 

Arte plastice 
Mesajul meu antidrog 

faza județeană 
Feb.-apr.2022 

Podină Karina 

cls.IXE  
Premiul I Florea Irina 

           Arte 

plastice 

Mesajul meu antidrog 

faza județeană 
Feb.-apr.2022 

        Dobran 

Georgiana cls.VII  
Premiul I Florea Irina 

Arte plastice 

 

Concursul de afișe 

pentru pace 

Clubul Lions Satu 

Mare 

 

Noiembrie 2021 

 

 

 

Dobran Georgiana 

cls VII 

 

 

Premiul I 

 

 

 

Florea Irina 

 

 

Arte plastice 
Mesajul meu antidrog 

faza județeană 
Feb.-apr.2022 

Danciu Cristina 

cls.IXD 
Premiul III Florea Irina 

Arte plastice Concursul județean de 

lucrări artistice dedicat 

zilei de 1 Decembrie 

Decembrie 2021 Filip Alexia cls. V Premiul   III Florea Irina 

Arte plastice 
Mesajul meu antidrog 

faza județeană 
Feb.-apr.2022 

Gombos Lorelai cls. 

V 
Mențiune Florea Irina 

 

 

III. Activitatea de formare continuă 

Cursuri de perfecţionare 

● Participare la cursul  Metodiști, CCD Satu Mare, noiembrie 2021, 2ore (prof. Nastor 

Cecilia, prof. Rogojan Daniela) 

● Participare la cursul PROF 1 – Mentorat de carieră didactică ,oct.- ian.2022- 30 

credite,(prof. Nastor Cecilia ,prof. Latiș Izabella, prof.Rogojan Daniela) 

● Participare la cursul PROF 2 (prof. Florea Irina) 

● Participare la Conferința națională „Profesor, o meserie pentru viitor” (online) – CCD 

București (05.10.2021) ( prof. Latiș Izabella) 

● Participare la cursul online „Strategii didactice în Educația muzicală” – Cantus Mundi 

22.10.2021 (prof. Latiș Izabella) 

● Participare la cursul online „Resurse didactice interactive – creare, utilizare, impact” – 

Cantus Mundi ,22.10.2021 (prof. Latiș Izabella) 

● Elaborare de variante de subiecte la examenul de suplinire, sesiunea sept. 2021 (prof. 

Latiș Izabella) 

●  Evaluator – Examen de suplinire pe posturile rămase vacante, sesiunea sept. 2021 (prof. 

Latiș Izabella) 

● Participare la cursul CRED, pentru disciplina Educație muzicală (ian.-apr. 2022) (prof. 

Latiș Izabella) 
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● Participare la cursul CRED, pentru disciplina Educație plastică (prof. Florea Irina) 

● Participare la cursul “Metodiști 2021-2022”, 10 ore, 26.01-31.01.2022, CCD Satu Mare 

(prof. Nastor Cecilia, Rogojan Daniela) 

 

Seminarii, conferinţe 

● participare la Conferința județeană “Cum îi orientăm pe elevi în lumea meseriilor”, 

7.03.2022 (prof. Nastor Cecilia) 

● Participare la Conferința națională „Profesor, o meserie pentru viitor” (online) – CCD 

București (05.10.2021) ( prof. Latiș Izabella) 

 

Inspecții 

● Inspecție la disciplina educație fizică și sport, specializarea baschet( prof. Nastor 

Cecilia)/atletism (prof. Rogojan Daniela) în cadrul Inspecției Școlare Generale la Liceul 

cu Program Sportiv în perioada 21.02-25.02.2022 

● Inspecție curentă de specialitate  pt . obținerea gradului I, prof. Lazin Ludmila, Colegiul 

Economic Gh. Dragoș 18.11.2021 (prof. Nastor Cecilia) 

● Inspecție curectă 1 pentru obținerea definitivării, prof. Iuhas Cosmin, de la Lic. cu prog. 

Sportiv Satu Mare, 3.12.2021(prof. Nastor Cecilia) 

● Inspecție  pentru obținerea gradului  I, prof.Fărcășanu  Ramona,  Școala Gimnazială 

”Lucian Blaga” ,15.11.2021(prof. Rogojan Daniela)  

● inspecție pt obținerea definitivării prof. Cosmin la Liceul cu Program Sportiv, 

4.05.2022,(prof. Nastor Cecilia) 

● inspecție curentă 1   pentru obținerea gradului didactic II,prof, Nițu Cristian, de la LT 

Ardud, 19.05.2022(prof. Nastor Cecilia) 

● inspecție curentă 2, Gr.I, prof. Bogdan Daniel, de la Școala Gimnazială Lazuri, 

26.05.2022,(prof. Nastor Cecilia) 

● inspecție curentă 1, Gr.I,prof.Ille Mariana de la Școala Gimnazială Păulești, 

12.05.2022(prof. Nastor Cecilia) 

● Inspecție curentă  1 pentru obținerea gradului didactic I, prof. Fărcășanu Ramona, 

Școala „Lucian Blaga”, 15.11.2021(prof. Rogojan Daniela) 

● Inspecție curentă  2 pentru obținerea gradului didactic I, prof. Olah Loredana, Liceul cu 

Program Sportiv, 10.05.2022(prof. Rogojan Daniela) 

● Inspecție curentă 2 pentru obținerea gradului didactic I, prof. Stoianovici Viorel, Școala 

Gim. Amați, 11.05.2022(prof. Rogojan Daniela) 

● Inspecție curentă 2 pentru obținerea gradului didactic II, prof. Bogdan Ludovic, de la 

Școala Gim. „Mircea Eliade”, 12.05.2022(prof. Rogojan Daniela) 

● Inspecție curentă de specialitate 1 pentru obținerea gradului didactic II, prof. Tașcu 

Cristian, Școala „Constantin Brâncoveanu”, 16.05.2022 

 

                IV. Activitatea extracurriculară 

Parteneriate şi colaborări locale 

● Parteneriate. Contract de parteneriat cu Liceul de Arte Oradea „TALENTUL 

MUZICAL ARTISTIC - PUNTE ÎNTRE GENERAȚII”(Prof. Florea Irina) 

● Parteneriat oficializat prin Protocol de colaborare cu Corul Național de Cameră 

„Madrigal – Marin Constantin”-București-,( prof. Latiș Izabella) 

●  Proiecte – 
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Activităţi extracurriculare 

● Coordonator/ responsabil al activităților extrașcolare și extracurriculare → 

transmiterea materialelor informative din partea ISJ,( prof. Latiș Izabella) 

● Evaluator la Concursul Județean de ocupare a posturilor didactice 16.09.2021 (prof. 

Nastor Cecilia) 

● Întâlnire online cu responsabilii cu dezvoltare profesională 09 .11.2021 (prof. Nastor 

Cecilia) 

● Studiul opțiunilor clasei a VIII a CNIS pentru învățământul liceal,5 XI 2021(prof. 

Nastor Cecilia) 

● Corpul profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, pentru 

anul școlar 2021-2022(prof. Nastor Cecilia, Latiș Izabella, Florea Irina, Rogojan 

Daniela) 

● Elaborare de variante de subiecte la examenul de suplinire, sesiunea sept. 2021,( 

prof. Latiș Izabella) 

● Evaluator – Examen de suplinire pe posturile rămase vacante, sesiunea sept. 2021,( 

prof. Latiș Izabella) 

● Responsabili cerc pedagogic (prof. Nastor Cecilia, Florea Irina) 

● Studiul opțiunilor clasei a VIII a CNIS pentru învățământul liceal,5 XI 2021(prof. 

Nastor Cecilia) 

● Implicare în testarea elevilor clasei a VIII-a pe orientare în carieră, 5XII2021(prof. 

Nastor Cecilia) 

●  Membru în Comisia pentru organizarea simulării evaluării naționale din anul școlar 

2021-2022(prof. Nastor Cecilia) 

●  Membru în Comisia județeană de organizare și desfășurare a etapei regionale la 

baschet fete și băieți – 28.03.2022(prof. Nastor Cecilia) 

● Membru la Examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie 2022, desfășurat la 

CN Doamna Stanca Satu Mare(prof. Nastor Cecilia) 

● Profesor metodist implicat în atelierul de pregătire pentru examenul de definitivat, 

11.07.2022(prof. Nastor Cecilia) 

● Direcționarea sumei de 3,5% din impozitul anual către Asociația părinților “Ioan 

Slavici” (prof. Nastor Cecilia, Rogojan Daniela) 

● Participare la Gala Olimpicilor Sătmăreni, 9.06.2022(prof. Nastor Cecilia, Rogojan 

Daniela) 

● Coordonator la nivelul instiuției al activităților din cadrul programului „Acțiuni de 

prevenire a traficului de persoane, online”, organizat de ANITP, Centrul regional 

Oradea (inspector de specialitate Mîrza Denisa) – aprilie-mai 2022,( prof. Latiș 

Izabella) 

● Membru al Comisiei de admitere în clasa a IX-a pentru proble de aptitudini – 

pedagogic, specializarea învățător-educatoare, sesiunea iunie 2022( prof. Nastor 

Cecilia, Latiș Izabella, Florea Irina, Rogojan Daniela) 

● Implicare în activitatea „Târgul Educațional” din 6 mai 2022( prof, Latiș Izabella 

,Florea Irina, Rogojan Daniela) 

● Profesor examinator la proba practică din cadrul concursului de ocupare a posturilor 

didactice din data de 2-7.06.2022(prof. Nastor Cecilia, Rogojan Daniela) 

● Diseminarea Zilei internaționale a sportului pentru dezvoltare și pace pe parcursul 

întregii luni aprilie prin Filiala Satu Mare a Academiei Olimpice Române(Prof. 

Contraș Alexandru) 
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Activităţi extracurriculare 
 

Nr. 

crt. 

Data 

desfășurării 

Denumirea 

activității 

Scurtă descriere a 

activității 

Partenerii 

implicați (dacă 

e cazul) 

Elevi 

implicați/ 

Clasa 

Prof. coordonatori 

1.  23.09.2021-

30.09.2021 

Săptămâna 

europeană a 

sportului 

Activități sportive Asociația 

Județeană 

"Sportul pentru 

toți" 

Elevi ai 

CN "Ioan 

Slavici" 

Nastor Cecilia, Contraș 

Alexandru 

2.  Noiembrie 

2021 

Expoziție Toamna A fost realizată, pe 

holul Colegiului, o 

expoziție  cu lucrările 

elevilor 

 Clasele    

V-XI 

 Florea Irina 

 

3.   

01.dec 2021 

Expoziție dedicată 

zilei de 1 

Decembrie 

 

A fost realizată, pe 

holul Colegiului, o 

expoziție  cu lucrările 

elevilor 

 Clasele  

V_XI 

 

 Florea Irina 

 

4.  06.dec.2021 Magia Crăciunului Activități educative 

cu tema Crăciunului/ 

Secret Santa  

 VIII 

 

Nastor Cecilia 

Contraș Alexandru 

5.  06.dec.2021 Daruri de Craciun Elevii și-au dăruit 

unii altora mici 

cadouri cu ocazia 

sărbătorii de iarnă 

Moș Nicolae 

 XF Rogojan Daniela 

6.  dec. 2021 Crăciun CNISt Activitate sportivă cu 

tema Crăciun 

 IX A Nastor Cecilia 

Contraș Alexandru 

7.  6 dec. 2021 „A venit Moș 

Nicolae” 

Moment evidențiat 

prin shimb de daruri 

și de gânduri de Moș 

Nicolae 

                 

Cl. IX-E 

Latiș Izabella 

8.  16 dec. 2021 „Am plecat să 

colindăm” 

Spectacol de Crăciun *Biserica 

„Adormirea 

Maicii 

Domnului”, SM  

*Grădinița nr. 2 

                 

Cl. XII-F 

Latiș Izabella 

educatoarele 

9.  17 dec. 2021 „Vine, vine Moș 

Crăciun” 

Moment muzical              Cls. 

IX-E, X-F 

Latiș Izabella 

Galoș Paula 

Porumbăcean Antonella 

 

10.  20 dec. 2021 „Am plecat să 

colindăm” 

Moment de colinde ISJ Satu Mare Clasele 

pedagogice 

Latiș Izabella 

 

11.  20.dec.2021 „O, ce frumoa-să-i 

ziua de Crăciun” 

Moment muzical, de 

colaborare la 

realizarea 

videoclipului de 

promovare a CNIS 

 Cls. XI-F, 

XII-F 

Latiș Izabella 

 

12.  21 dec.2021 

 

„Am plecat să 

colindăm 

Miniconcert la 

Biserica Romano-

Catolică „Preasfântă 

Inimă a lui Isus – 

Calvaria”, SM 

Biserica 

Romano-

Catolică 

„Preasfântă 

Inimă a lui Isus 

– Calvaria”, 

SM 

Clasele 

pedagogice 

Latiș Izabella 

13.  21.dec.2020 Expoziție dedicată  

Crăciunului 

  V- XI Florea Irina 



 
 

68 

 

A fost realzată o 

expoziție cu lucrările 

elevilor 

 

14.  În fiecare 

Vineri, între 

13-15 

Cercul de arte 

plastice 

Elevi din mai multe 

clase pictează, 

desenează sau 

modelează în scop 

recreativ. 

 V-VII Irina Florea 

15.  Decembrie 

2021 

„Prăjituri de 

sărbători” 

Expoziția 

internațională 

 

Expoziția organizată 

în mediul online 

întrunește lucrări ale 

elevilor din mai 

multe țări. 

 V-IX Irina Florea 

16.  15.ian.2021 Eminescu Expoziție cu lucrări 

de artă, dedicate 

poetului  

 V-XI  Florea Irina 

17.  08.feb.2022 Plasa cu alimente Activitate de donare 

alimente 

Asociația 

„Eliezer” 

Elevii 

cl.XF 

Rogojan Daniela 

 

18.  Martie 2022 Mărțițoare Elevii clasei a XI-a F 

au realizat 

mărțișoare, pe care 

le-au vândut în cadrul 

Târgului de 

mărțișoare organizat 

în incinta Colegiului. 

Veniturile din 

vânzare, au fost 

donate pentru 

ajutorarea refugiaților 

– victime ale 

războiului din 

Ucraina 

 

 XI F   Florea Irina 

Prof Galoș Paula 

19.  22 mar. 2022 „Ziua mondială a 

apei” 

CNIS iubește apa, 

CNIS dăruiește! 

Flash mob realizat cu 

ocazia Zilei 

Mondiale a Apei, 

urmată de donarea 

sticlelor cu apă. 

Agenția de 

Protecție a 

Mediului 

 Cls. de 

pedagogic 

si mai 

multe clase 

din liceu 

Latiș Izabella 

Rogojan Daniela 

Diriginții altor clase 

20.  26 mar. 2022 „Ora Pământului” Moment muzical Programul 

Național 

„Cantus 

Mundi” 

Eleve din 

clasele IX-

E, X-F, XI-

F (corul 

Adagio) 

Latiș Izabella 

21.  Aprilie 2022 Ouă de Paște Ezpoziție 

Coșulețele cu ouă 

pictate de către elevi, 

au fost oferite 

personalului 

Colegiului 

 V-XI  Florea Irina 

22.  14.apr.2022 Activitate de 

ecologizare a curții 

școlii 

Igienizarea curții 

școlii și plantare de 

flori 

 Elevii cls. 

XIIB și XF 

Rogojan Daniela 

Lokos Annamaria 

 

23.  23.mai.2022 Ziua Porților 

deschise 

Activități sportive  Echipa de 

baschet 

fete 

Nastor Cecilia 

Contraș Alexandru 

Rogojan Daniela 
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Echipe 

reprezentat

ive de 

baschet a 

claselor a 

VIII-a, XB, 

XC, IXB, 

Elevii 

claselor, 

V,VI,VII, 

IXE. XF, 

24.  1.03-

17.05.2022 

Necenzurat Activități de 

prevenire 

Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare și 

Consiliere 

Antidrog Satu 

Mare 

Clasa a 

VIII-a 

Nastor Cecilia 

 

25.  06.mai.2022 „Noi și florile”  Activitatea a constat 

în   plantarea florilor 

în jardiniere și în 

spațiile special 

amenajate 

 Elevii 

clasei XF 

   Rogojan Daniela  

Ruba Camelia 

        David Radu 

26.  6 mai 2022 Târgul liceelor, 

Shopping City Satu 

Mare 

Moment artistic ISJ, CCD, 

Shopping City 

Satu Mare 

Corul 

Adagio 

Latiș Izabella 

27.  6.mai.2022 Târgul educației Activitate desfășurată 

în incinta Mall Nepi 

 Clasa a 

VIII-a 

Nastor Cecilia 

 

28.  9 mai 2022 Activitate de 

inaugurare – P-ța 

25 Octombrie, Satu 

Mare 

Flashmob GMZ, Primăria 

SM 

VII, IX-E, 

XI-B 

Latiș Izabella 

Kabai Timea 

29.  11 mai 2022 Activitate de 

prevenire a 

traficului de 

persoane 

Participare online la 

această activitate 

ANITP – 

Centrul 

Regional   

Oradea 

IX-E Mîrza Denisa (inspector 

de specialitate) 

Latiș Izabella (diriginte) 

30.  13 mai 2022 Întâlnirea foștilor 

absolvenți ai CNIS 

(de 10, 20 de ani) 

Moment muzical  Corul 

Adagio 

Latiș Izabella  

31.  23 mai 2022 „Ziua porților 

deschise – CNIS” 

Moment muzical în 

deschiderea oficială a 

zilei 

 Corul 

Adagio 

Latiș Izabella 

32.  23 mai 2022 „Dialog pe aceeași 

scenă” 

Concurs de talente al 

claselor a IX-a 

Reprezentanți 

ai Casei de 

Cultură „G.M. 

Zamfirescu”, 

Satu Mare 

Clasele a 

IX-a 

(concurenți

) 

XI-F (clasă 

organizatoa

re) 

 

Latiș Izabella (diriginte 

al clasei a IX-a E) 

33.  1 iun. 2022 Excursie - Turul 

Maramureșului 

Vizitarea unor 

obiective turistice 

importante din 

județul Maramureș 

(Săpânța – Cimitirul 

vesel, Casa 

memorială a Stan 

Ioan Pătraș; 

 Elevi din 

cls.. IX A, 

C, D, E 

Lenghel Bogdan 

Roman Adrian 

Latiș Izabella 
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Mănăstirea Săpânța-

Peri; Sighetul 

Marmației – 

Memorialul 

victimelor 

comunismului și al 

rezistenței; Muzeul 

Satului; Mara – 

Păstrăvăria Alex) 

34.  7.iunie.2022 Vreau să fiu și eu 

Olimpic 

Concurs sportiv 

ștafetă 

Grădinița nr.2  Nastor Cecilia 

Contraș Alexandru 

Rogojan Daniela 

35.  8.iunie.2022 Pentatlon Olimpic 

școlar pentru 

mileniul III 

Concurs sportiv - 

3probe sportive, 

probă teoretică, probă 

artistică 

CN Kolcsey F. Elevii 

Silaghi 

Raul cls VI 

loc I 

Ududec 

Ilinca,cls 

VI Loc II 

 

Nastor Cecilia 

Contraș Alexandru 

Rogojan Daniela 

36.  9 iunie.2022 Gala Olimpicilor 

Sătmăreni 

Premierea elevilor 

olimpici participanți 

la faza națională 

 Hejja Irisz- 

XA 

Chiuhan 

Alexandra, 

XIF 

Heghedus 

Nicholas 

VIII 

Nastor Cecilia 

Rogojan Daniela 

37.  12.iunie.2022 Cine știe Olimpism 

câștigă 

Concurs de cultură 

generală cu tematică 

olimpică 

 Cherecheș 

Tudor-XB 

Pereni 

Sbastian-

XB 

Săveanu 

Alexia-XB 

Nastor Cecilia 

Contraș Alexandru 

 
Analiza SWOT 

1 Puncte tari : 

● Școala dispune de o bază sportivă bună, (2 Săli de sport, 2 terenuri handbal ,1 teren 

de baschet,1 teren de volei), vestiare dotate corespunzator. 

● Colaborare foarte bună între membrii comisie metodice. 

● Realizarea unor activităţi extraşcolare cu un impact pozitiv asupra elevilor şi a 

comunităţii locale. 

● Pe parcursul semestrului I a anului școlar 2021-2022 s-au procurat materiale și 

echipamente sportive în urma unei donații în valoare de 2.869 lei, făcută de dl.prof. 

Alexandru Contraș.             

   2 Puncte slabe  

● Numărul mic al elevilor care lucrează cu camera pornită, în special clasele terminale de 

liceu. 
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● Numărul mic de ore alocat disciplinei educație -fizică(1 oră la clasele de liceu), nu 

satisface nevoile tuturor elevilor din şcoala, datorita faptului că se lucreaza cu întreaga 

clasă. 

3 Oportunităţi: 

● Oferta școlii este atrăgătoare pentru elevi ca aceștia să fie motivați în a reprezenta școala 

în competiții sportive și la diferite concursuri. 

● Cercurile sportive, ansamblul coral si cercul de pictură favorizează o bună cominucare 

cu rezultate cât mai bune. 

4 Amenintări: 

● Instabilitate legislativă, economică, socială. 

● Timpul liber limitat al părinţilor duce la slaba implicarea a acestora în activităţile 

desfăşurate în şcoală sau în afara ei. 

● Cea mai mare amenințare a reprezentat-o instabilitatea și unele măsuri de protecție 

sanitară (neutilizarea sălilor de sport) provocată de pandemia de coronavirus, care a   

împiedicat desfășurarea mormală atât a procesului instructiv –educativ în general, cât și 

a activităților sportive. 

Raport întocmit de prof. Daniela Rogojan,  

responsabil de catedră 
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COMISIA ARIEI CURRICULARE CONSILIERE ȘI ORIENTARE 

 

Procesul educaţional este un act de socializare, culturalizare, de formare şi de 

dezvoltare a personalităţii celui educat, dus la îndeplinire de o echipă didactică. 

 Luând în considerare cele afirmate mai sus, in primele săptămâni ale anului școlar 

2021-2022, Comisia Ariei Curriculare Consiliere și Orientare, formată din profesorii diriginți 

de la toate clasele, s-a reunit pentru a stabili graficul activităților comisiei, precum și graficul 

întâlnirilor pentru anul şcolar respectiv. S-a avut în vedere întocmirea planificările anuale şi 

semestriale, pentru orele de consiliere și orientare, ţinându-se seama de programa obligatorie.  

Comisia diriginţilor este alcătuită din: 

 

Comisia diriginţilor este alcătuită din: 
Clasa Numele și prenumele profesorului 

diriginte 

Specializarea 

a V-a CHIOREANU ADRIANA  

a VI-a VAGNER RAMONA  

a VII-a FLOREA IRINA  

a VIII-a NASTOR  CECILIA  

a IX-a A VĂSUȚ IOANA științe ale naturii 

a IX-a B LUPOU AGOTA matematică informatică intensiv informatică/ 

matematică-informatică bilingv engleză 

a IX-a C LENGHEL BOGDAN filologie/ filologie bilingv engleză  

a IX-a D ROMAN ADRIAN           științe sociale 

a IX-a E LATIȘ IZABELLA pedagogic (învățător-educatoare) 

a X-a A GOMBOS CORINA științe ale naturii 

a X-a B POPESCU CĂLIN matematică informatică intensiv informatică 

a X-a C TODUȚ DOREL matematică-informatică bilingv engleză 

a X-a D SUCIU FLORICA filologie/ filologie bilingv engleză 

a X-a E ȘOVRE ALINA științe sociale 

a X-a F ROGOJAN DANIELA pedagogic (învățător-educatoare) 

a XI-a A PĂDUREANU MONICA științe ale naturii 

a XI-a B KABAI TIMEA matematică-informatică intensiv informatică 

a XI-a C GALAMBOSI CSABA matematică-informatică bilingv engleză 

a XI-a D GRUIA ADRIANA filologie/ filologie bilingv engleză  

a XI-a E GALOŞ  PAULA științe sociale 

a XI-a F FILIP ADELA pedagogic (învățător-educatoare) 

a XII-a A NEȘTE SANDA științe ale naturii 

a XII-a B LŐKÖS ANNAMÁRIA matematică-informatică intensiv informatică 

a XII-a C CIGAN BIANCA matematică-informatică bilingv engleză  

a XII-a D DREGAN CRISTINA filologie/ filologie bilingv engleză 

a XII-a E RADU  DAVID științe sociale 

a XII-a F PORUMBĂCEAN ANTONELA pedagogic (învățător-educatoare) 

 

Totodată, au fost desemnați responsabilii comisiei pe nivele de clasă:  

1. Gimnaziu Vagner Ramona 

2. Cls. a IX-a Lupou Agota 

3. Cls. a X-a Rogojan Daniela 

4. Cls. a XI-a Gruia Adriana 

5. Cls. a XII-a Porumbăcean Antonela 
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Pe tot parcursul anului şcolar, s-au realizat activităţi individuale şi la nivel de clasă, de 

informare şi consiliere privind cariera, cu sprijinul prof. de consiliere Galoș Paula. 

Comisia diriginţilor s-a preocupat şi de optimizarea relaţiei şcolii cu familia. Diriginţii au 

ţinut în permanenţă legătura cu familiile elevilor cu probleme, mai ales a celor cu probleme de 

absenteism si rezultate slabe la învățătură.  

Toţi diriginţii au organizat lectorate cu părinţii pe clase. 

Rezultatele la învățătură și disciplină pornind de la rezultatele statistice din anul școlar 

2021-2022 sunt următoarele: 

Din cei 782 elevi ai școlii, sunt promovați 779 elevi, 3 elevi corigenți la două obiecte (la 

disciplinele limba română, matematică și informatică),  astfel promovabilitatea pe colegiu este 

de 99,62 %. 

Elevii au obținut următoarele medii generale la sfârșitul anului școlar: 

 

Medii 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10 

Nr. elevi 

gimnaziu 

0 0 0 4 100 18 

Nr. elevi 

liceu 

0 0 4 54 570 35 

Total 0 0 4 58 670 47 

  

În ceea ce privește calitatea cunoștințelor elevilor, avem 47 elevi cu media 10 (4 a V-a, 

5 a VI-a, 3 a VII-a, 1 IX A, 1 IX B, 1 IX C, 1 IX D; 3 X A,  2 X B, 1 X E; 2 XI A, 2 XI C, 5 

XI D, 2 XI E, 2 XI F; 4 XII A, 1 XII B, 3 XII C, 1 XII E și 3 XII F). 

Menționăm că 6 elevi din clasele IX D, XII B, XII C, XII E au avut la sfârșitul anului 

școlar nota scăzută la purtare la între 7 – 9,99. 

  Remarcăm un număr mare de absențe:16084, din care 13688 motivate și 2396 

nemotivate. Există o singură clasă fără absențe nemotivate (a V-a). Foarte puține clase au un 

număr mic de absențe nemotivate: a VII-a (1), a VI-a (6), a XI-a D (10), a IX-a B (17). Cele 

mai multe absențe nemotivate sunt la clasele: XII B (290) și XII E (218). Este nevoie de front 

comun și respectarea R.O.F.U.I., pentru a reduce la minimum absenteismul. 

Cauzele  rezultatelor   mai  slabe  la  învățătură,  în  majoritatea  cazurilor,  sunt  

dezinteresul față de studiu, lipsa spiritului competitiv, lacune în cunoștințe, insuficienta însușire 

a cunoștințelor teoretice în vederea aplicării lor în practică, inexistența deprinderilor de muncă 

intelectuală, absența de la ore, lipsa motivației, indisciplina, inconsecvența în pregătire, 

superficialitate, accentul pus pe disciplinele de examen, numărul mic de ore, indulgența 

părinților, programele școlare încărcate etc. 

 Să sperăm că vom găsi mijloacele adecvate pentru diminuarea sau eliminarea cauzelor, 

pentru ca astfel calitatea pregătirii  elevilor noștri să  crească și,  într-un  număr cât mai mare, să 

fie competitivi. Enumerăm doar câteva dintre recomandările oferite în cadrul Consfătuirilor 

anuale a responsabililor subcomisiei metodice a diriginților: utilizarea metodelor interactive în 

cadrul orei de consiliere și dezvoltare personală/orientare (se găsesc în programă); colaborarea 

permanentă cu consilierul școlar (chiar proiectarea orei de consiliere și dezvoltare 

personală/orientare în echipă); întocmirea corectă a planificării și a proiectelor de activitate 

didactică; accentuarea laturii nonformale a orei de consiliere (prin conținut, mod de relaționare, 

comunicare etc.); monitorizarea completării portofoliului educațional al elevilor (fișe de lucru, 

acte doveditoare ale activităților, rezultate la concursuri/diplome, etc.); implicarea elevilor în 

proiecte elaborate la inițiativa lor etc.  
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La clasele de gimnaziu au fost utilizate Manualele de consiliere și dezvoltare 

personală, aprobate de Ministerul Educației, iar la clasele a IX-a diriginții au aplicat Reperele 

metodologice în Consiliere și orientare pentru tranziția de la clasa a VIII-a la clasa a IX-a. 

 

  

  

Responsabil Comisia Diriginților:      

 prof. Filip Adela 
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CABINETUL DE  ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

  Pe parcursul anului şcolar 2021-2022 am desfăşurat o serie de activităţi de consiliere 

psihopedagogică și cu specific didactic, urmărind mai multe aspecte importante precum: 

proiectarea activităților didactice și de consiliere psihopedagogică, realizarea acestor activităţi, 

evaluarea rezultatelor învăţării, managementul activității de consiliere, managementul carierei 

și al dezvoltării personale, contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 

unității școlare, precum și aspecte legate de conduita profesională. 

 În ceea ce privește proiectarea activităților didactice și de consiliere 

psihopedagogică, am urmărit în mod deosebit respectarea particularitățile de vârstă ale 

elevilor, precum și programele școlare în vigoare. Am elaborat atât planificările anuale și 

semestriale pentru activitățile de consiliere, cât și planificările calendaristice pentru orele de 

specialitate, respectând termenul prevăzut. De asemenea, am completat permanent atât 

portofoliul personal, cât și pe cel de proiecte de activitate didactică și am elaborat numeroase 

materiale didactice în format electronic, atât pentru orele de predare, cât și pentru activitățile de 

consiliere cu prezență fizică sau online. 

 Toate activitățile proiectate au fost desfăşurate pe întreg parcursul anului școlar, atât 

la clasă/cabinet, cât și online, făcând apel la utilizarea unor strategii didactice şi de consiliere 

psihopedagogică, care asigură formarea competențelor specifice ale elevilor. Astfel, am 

desfășurat un număr considerabil de activităţi de consiliere individuală a elevilor, la solicitarea 

acestora, a diriginţilor şi a părinţilor (182 elevi consiliați), precum și activități de consilere 

colectivă şi de grup a acestora (64 activități). De asemenea, am desfăşurat activităţi de consiliere 

individuală a părinţilor, la solicitarea acestora sau a diriginţilor, în vederea optimizării relaţiei 

copil/părinte, precum şi a rezolvării problemelor cu care se confruntă aceştia și am participat la 

lectorate cu părinții pe clase, promovând, astfel, serviciile cabinetului de consiliere și în rândul 

părinților. La solicitare, am oferit diriginţilor îndrumare/consiliere, sugestii/materiale 

informative, în vederea gestionării mai eficiente a unor situații în cazul elevilor cu probleme 

emoționale, de comportament, absenteism sau randament școlar scăzut etc., dar în vederea 

integrării mai optime a elevilor cu CES. 

 Problemele pentru care elevii s-au prezentat la cabinet au fost legate de: adaptare 

școlară, dificultăți de învățare, autocunoaștere/dezvoltare personală, probleme emoționale, 

probleme de comportament, orientare în carieră, testare psihologică în vederea cunoaşterii 

profilului  personalităţii/nivelului inteligenţei/nivelului aptitudinilor cognitive, etc. 

 O atenție deosebită în cadrul activității de consiliere am acordat-o și elevilor cu cerințe 

educaționale speciale, precum și unei eleve aflată în plasament familial, asigurând integrarea 

acestora în cadrul colectivului de elevi, precum și gestionarea unor probleme de natură 

emoțională, iar în cadrul activității de predare am vizat și pregătirea elevilor capabili de 

performanță, în vederea participării acestora la olimpiada școlară de pedagogie, faza județeană 

unde elevii au obținut premii și mențiuni.  

 Am urmărit ca toate intervențiile din cadrul activităților de consiliere să fie eficiente de 

fiecare dată, pliate pe problematica identificată, dar și pe particularitățile individuale ale 

beneficiarilor. 

 Realizarea activităţilor didactice şi cele specifice consilierii psihopedagogice am făcut-o 

prin utilizarea eficientă a resurselor materiale din cabinetul de consiliere psihopedagică/ 

unitatea de învăţământ,  în vederea optimizării activităţilor didactice, astfel am făcut apel la 

multitudinea de chestionare, teste, fişe de lucru, cărţi, jocuri didactice, inclusiv la 

resurse/mijloace online de învățare. 
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 În ceea ce privește diseminarea activităților propuse sau realizate la un moment dat, 

acest lucru l-am făcut atât la întâlnirile cu părinții, cât și în cadrul consiliilor profesorale. 

 Referitor la evaluarea rezultatelor învățării menționez că de la începutul anului școlar 

am completat corect şi la zi toate documentele specifice activităţii de consiliere (registrul de 

evidenţă a activităţii de consiliere, fişele de consiliere şi anexele acestora, alte documente 

specifice), am încheiat acordul cu părinţii privind consilierea şi evaluarea psihopedagogică a 

copiilor, am aplicat teste de cunoștințe pentru evaluare inițială, formativă, sumativă în cadrul 

orelor de predare în specialitate, am aplicat și interpretat teste precum BTPAC, CAS, Raven, 

AMN etc., în vederea realizării evaluării psihoaptitudinale a elevilor, și am comunicat la timp 

și eficient rezultatele tuturor testelor aplicate.  

 Menționez, în mod deosebit, evaluarea psihoaptitudinală a elevilor clasei a VIII-a și a 

celor din clasele a XII-a pe platforma AMN, astfel au fost evaluați un număr de 29 elevi de 

clasa a VIII-a (100%) și 165 elevi de clasa a XII-a (93.75%), rezultatele evaluării oferindu-le 

acestora posibilitatea de a-și cunoaște mai bine interesele ocupaționale, aptitudinile, o serie de 

trăsături de personalitatea, precum și domeniile de activitate potrivite, în vederea alegerii cât 

mai corecte a viitoarele opțiuni educaționale și de carieră.  

 Din partea beneficiarilor-elevi, părinți profesori, conducerea unității de învățământ am 

urmărit să obţin în permanență feedback (fie oral, fie scris-chestionar), în vederea evaluării 

gradului satisfacţiei beneficiarilor educaţionali, dar și a îmbunătățirii activității didactice și de 

consiliere. 

 În ceea ce privește managementul activității de consiliere, consider că am respectat 

cu strictețe programul de serviciu, am alcătuit un orar pliat pe nevoile unităţii de învăţământ și 

am desfășurat activitățile de consiliere respectând necesitățile școlii, în general, și a 

beneficiarilor în particular. De asemenea, am alcătuit baze de date cu elevii cu CES, elevii 

instituționalizați, elevii consiliaţi pe diferite tipuri de probleme etc. Deseori mi-am asumat rolul 

de mediator în cadrul unor conflicte generate în mediul şcolar, inclusiv prin colaborarea cu alţi 

actori (cadre didactice, părinţi, specialişti din alte domenii).  

 În privința aspectelor legate de managementul carierei și a dezvoltării personale 

menționez participarea la numeroase cursuri/coferințe/seminarii desfășurate în special în 

mediul virtual, numeroase participări la şedinţele Consiliului profesoral din cadrul 

CJRAE/unitatea şcolară, dar şi la activităţile metodice organizate în cadrul CJRAE, precum și 

implicarea în diverse activități/acțiuni atât la solicitarea echipei manageriale a CJRAE, cât și a 

celei de la nivelul unităţii de învăţământ.  

 Dintre cursurile/conferințele/ seminariile la care am participat menționez 

următoarele: 

-Conferința județeană „Cum îi orientăm pe elevi în lumea meseriilor", organizat de ISJ și 

CJRAE Satu Mare   

-Cursul de formare „Profesor-părinte azi", organizat de Asociația ProactaEDU  

-Participare la seminarul din cadrul Proiectului „We Transfer...Educating for democracy", 

organizat de CJRAE Satu Mare 

-Workshopul din cadrul Atelierelor CRED „Altruismul competitiv în sala de clasă. Oportunități 

pentru cooperare", organizat de CCD Satu Mare 

-Cursul de formare Prof II-Mentorat pentru practică pedagogică, organizat de Universitatea 

Dunărea de Jos Galați. 

 Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

mi-am adus-o prin activităţile realizate în colaborare cu alte instituţii centrate pe nevoile 

copilului (IJP Satu Mare, CPECA, DGASPC etc), în special activități de prevenire şi 

combatere a comportamentelor de risc: facilitarea derulării Proiectului "Necenzurat" la 3 clase 
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de gimnaziu, implementarea Proiectului "Abilități pentru acțiune" la 2 clase de liceu (colaborare 

cu CPECA Satu Mare), activități de prevenire a situațiilor de risc-educație rutieră la 2 clase de 

liceu (colaborare cu IJP Satu Mare). 

 Conduita profesională menționez că a fost una exemplară pe tot parcursul desfășurării 

activității/anului școlar, respectând prevederile cuprinse în ROFUIP şi ROI-ul unităţii de 

învăţământ / CJRAE, dar și normele de deontologie profesională, cu accent pe cele care ţin de 

specificul procesului de consiliere psihopedagogică. 

Alte activități:  

-Participare în cadrul Proiectului Acces2edugo2school- colaborare cu Asociația Acces la viitor 

-Participare la activitățile dedicate Zilei Mondiale a Apei, în cadrul Proiectului "Mână în mână 

pentru un viitor durabil"- colaborare cu Asociația Ecologică și umanitară "Copacul vieții" 

-Organizarea Târgului de Mărțișor în cadrul CNIS 

-Implicare în activitatea Clubului de voluntariat al CNIS-acțiuni caritabile pentru refugiații din 

Ucraina 

-Implicare în activități din cadrul Clubului ECO 

-Implicare în organizarea standului CNIS la Târgul liceelor 

-Implicare în organizarea Zilei Porților Deschise a CNIS 

 Ca măsuri de optimizare a activităţii propun o mai bună colaborare atât cu 

profesorii/diriginții, cât şi cu părinţii, în vederea soluţionării tuturor problemelor cu care se 

confruntă elevii, creşterea numărului de consilieri colective la clasă, dar şi a orelor de orientare 

a carierei, elaborarea în permanență a  materialelor necesare unei activităţi eficiente, dar și o 

colaborare mai bună cu instituţiile de specialitate, în special insituţiile centrate pe copil. 

 

Profesor consilier, Paula Galoș 
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ASIGURAREA  FUNCŢIONALITĂŢII  LABORATOARELOR, CABINETELOR ŞI  A 

BIBLIOTECII 

  

 A. În   cadrul   cabinetului   medical   în  anul   şcolar   2021 - 2022  au  fost efectuate  

659 tratamente  și 628 consultații. S-a făcut triaj la 781 elevi. Au fost contrasemnate  106 

adeverinţe. 

 B. La  începutul  anului   şcolar  a   fost   verificată  aparatura  în  toate  cabinetele  şi 

laboratoarele, astfel încât să asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor practice (fizică, 

chimie, biologie, geografie, lb.străine, muzică, informatică, etc.). A fost făcută planificarea 

claselor. În laboratorul de  fizică s-au făcut 102 lucrări, în laboratorul de chimie s-au făcut – 76 

lucrări și în laboratorul de biologie s-au făcut – 18 lucrări. Cabinetele de informatică sunt dotate 

cu videoproiectoare, acestea fiind utilizate la toate orele ca și  în Cabinetul Multimedia. În Sala 

festivă s-au făcut simulări examene, teste.  În cele 3 cabinete de informatică se desfăşoară 

activităţi pe tot parcursul zilei, conform orarelor afişate; la fel şi în cabinetul AEL. Mai avem 

însă mult de făcut în acest sens. Din păcate sursele financiare nu sunt suficiente pentru a asigura 

tehnologie de ultimă oră, dar trebuie să supraveghem elevii astfel încât să o păstrăm pe cea 

existentă. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru tot ceea ce utilizăm în activitatea la 

clasă. 

 Va trebui să respectăm Regulamentul de ordine interioară şi să plătim (noi sau elevii) 

toate stricăciunile care se datorează indisciplinei, lipsei de supraveghere, indulgenţei exagerate, 

pentru a recupera astfel  toate pierderile.  

 Suntem o echipă, sau ar trebui să fim, şi să încercăm cu toţii să atragem surse 

extrabugetare, sponsorizări pentru îmbunătăţirea bazei materiale, pentru modernizarea ei, pentru 

creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ. 

 

 C. Biblioteca școlară 

 La începutul anului şcolar 2021-2022 au fost înscrişi la bibliotecă toţi elevii din clasa  a 

IX-a şi a V-a.  

Elevii claselor  a  VI-a, a VII-a, a VIII-a, a X-a, a XI, a XII-a au fost reînscrişi la 

bibliotecă. Toţi cititorii bibliotecii au putut împrumuta la domiciliu publicaţiile solicitate din 

colecţiile uzuale. Numărul total de elevi înscrişi la bibliotecă în anul şcolar 2021-2022 a fost de 

782. Pe lângă elevi a fost reînscris la bibliotecă întreg personalul didactic şi administrativ al 

colegiului în număr de  72 utilizatori, numărul total de cititori fiind 854.  

În anul școlar 2021-2022, cititorii bibliotecii au putut consulta în regim de sală de lectură 

publicaţiile din fondul de referinţă al bibliotecii, și au putut împrumuta la domiciliu publicaţiile 

solicitate din colecţiile uzuale.  

 La  sfârşitul anului şcolar am înregistrat următoarele date statistice: 

  - număr total de documente împrumutate 1490; 

  - număr utilizatori: 769      

 Pe parcursul anului şcolar 2021-2022 s-au achiziționat din bani alocați de la buget 143 unităţi 

de bibliotecă, în valoare totală de 5891,81 lei, iar un nr de 100 unități de bibliotecă în valoare 

de 1628,95 au intrat în fondul bibliotecii prin donație. Numărul total de documente de bibliotecă 

la finele anului şcolar 2021-2022  a fost de 27148.  

 Evidenţa individuală a documentelor de bibliotecă am realizat-o cu ajutorul Registrului 

Inventar, unde toate publicaţiile intrate pe parcursul anului şcolar au fost consemnate exemplar 

cu exemplar, fiecare primind un număr de inventar propriu. Toate documentele de bibliotecă 

nou achiziționate au fost înregistrate în catalogul electronic al bibliotecii. 
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VI. Activitatea administrativă, secretariat, contabilitate 

 

 În   atenţia   Consiliului   de   Administraţie   a   stat  şi   sectorul   administrativ  - 

gospodăresc din şcoală.     

 

 S-au cumpărat: 

• Modificare instalații hidranta   64.295,26 lei 

• Modificare conducte polietilenă   17.975,23 lei 

• Iluminat de siguranță         4.631,31 lei 

• Lucrări reparații arhivă        2.963,10 lei 

• Ușa metalică          1.915,90 lei 

• Reparații sistem avertizare incendiu  10.149,88 lei  

• Robinete electrice      1.074,00 lei 

• Drapel           135,00 lei 

• Cameră wireless         282,00 lei 

• Glucometru            50,00 lei 

• Scaune elevi  200 buc*179 lei 35.800,00 lei 

• Totem dispenser cu pedală      706,00 lei 

• Cărți Bibliotecă           50,00 lei 

• Calorifer electric         259,00 lei 

• Halate + veste  1250+785     2.035,00 lei 

• Rulouri textile       1.173,00 lei 

• Rafturi arhivă     22.003,00 lei 

• Videoproiectoare 1 buc.     2.360,00 lei 

• Laptop 6*2.490    14.940,00 lei 

• SSD        3.861,00 lei 

• Închidere geam      3.819,00 lei 

• Recondiționare rafturi metalice    2.380,00 lei 

• Ușă metalică 90      1.642,00 lei 

• Banner imprimat      2.499,00 lei 

• Ușă bibliotecă       4.068,00 lei 

De la Asociația Părinților s-a cumpărat  un Espresor cafea Tassimo – 199,89 lei.   

 

Bugetul şcolii este compus din: 
 

1. bugetul de stat  : - cheltuieli de personal, salarii, plata examene       5.606.588 RON   

  - cheltuieli examenul de bacalaureat       1.296  RON 

                                      -  bani de liceu                         11.647 RON 

    -  transport elevi          53.130 RON  

    -  dobânzi hotărâri judecătorești       7.024  RON 

    -  fond handicap ptr. persoane neîncadrate      71.601  RON 

      -  total  buget  de stat    5.750.845 RON 

 

 
2. bugetul local - cheltuieli materiale  și servicii                 -    785.417,55

 RON 

   - burse pentru elevi                    -    627.788,00 RON 

   - ajutoare sociale (CES)    -        4.042,00 RON 

   - total  buget local                   -1.417.247,55 RON 




