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RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
AN ȘCOLAR 2016-2017

”Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună
este succesul!”
Henry Ford

Director,
profesor POPESCU MĂDĂLINA

Prezentul document reprezintă analiza procesului instructiv-educativ desfășurat pe
parcursul anului școlar 2016-2017 la nivelul Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați
și a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice și de lucru precum și în
baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, administrativ, contabilitate.
Activitatea Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați poartă amprenta calității,
performanței, responsabilității, promovării valorilor europene și a egalității șanselor la educație
pentru toți elevii colegiului contribuind la realizarea misiunii stabilite: ”să asigure o educație de
calitate pentru satisfacerea simultană a nevoilor, așteptărilor elevilor, aspirațiilor de împlinire
profesională a educatorilor în concordanță cu nevoile și exigențele valorice ale societății prin
optimizarea constantă a ofertei educaționale în raport cu standardele de calitate națională și
europeană”.
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I. CONTEXT LEGISLATIV
Activitatea Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați în anul școlar 2016-2017 s-a
desfășurat în acord cu obiectivele generale și specifice stabilite la începutul anului școlar prin
planul managerial și planurile operaționale corespunzătoare semetrului I și II, documente ce
conțin adaptarea direcțiilor Planului de Dezvoltare Instituțională al liceului, perioada 2011-2016
și ale Planului de Dezvoltare Instituțională al liceului, perioada 2016-2021, respectând legislația
în vigoare:
 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/31.08.2016 cu
privire la Regulamentul- cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar
 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/10.08.2016 privind
Statutul Elevului.
 Ordinul nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și
funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.
 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4577/20.07.2016 privind
structura noului an școlar.
 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5070/31.08.2016 privind
organizarea şi desfăşurarea Examenului de Bacalaureat Naţional în conformitate cu
prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010, cu
modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.
 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr 5.071/31.08.2016 privind
organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul
școlar 2016-2017 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a
evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a aprobată prin Ordinul ministrului educației,
cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării
naționale pentru elevii clasei a VIII-a, și cu prevederile prezentului ordin.
 Regulamentul Intern al Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” – an școlar 2016-2017
 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Național ”Mihail Kogăniceanu”
Galați
 Dispoziții ale Inspectoratului Școlar Județean Galați
 Hotărâri ale Consiliului de Administrație ale Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu”
Galați
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II. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
Conducerea unității de învățământ a desfășurat o activitate complexă ce vizează domenii și
probleme multiple, de la activitatea didactică la resurse materiale, financiare, umane și de a
asigurare a calității în educație.
Principiile care stau la baza activităţii manageriale desfășurate la nivelul Colegiului
Național ”Mihail Kogălniceanu” sunt:
 principiul eficienţei - utilizarea metodelor și tehnicilor manageriale în vederea
realizării obiectivelor instituției eficient;
 principiul utilizării cu maximum de randament a întregului sistem (elemente teoretice,
procese, relaţii, resurse, efecte);
 principiul eficacităţii (al performanţei şi calităţii);
 principiul rolului central al obiectivelor;
 principiul participării specifice şi responsabile a tuturor factorilor din cadrul şcolii;
 principiul asigurării dinamismului conducerii, al promovării unor norme de conduită
participativă (răspundere, iniţiativă, autoritate, motivaţie, disciplină, cooperare);
 principiul antrenării echilibrate a elementelor într-o organizare raţională (scopuri,
acţiuni, resurse, mijloace, factori, relaţii, rezultate);
 principiul adaptării la caracteristicile concrete ale şcolii;
 principiul motivării tuturor persoanelor implicate în procesul managerial.
Obiectivele specifice care au stat an școlar au fost:
 Adaptarea curriculumului școlar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor;
 Creșterea gradului de consultare al părinților în alegerea disciplinelor opționale și
corelarea conținuturilor acestora la nevoile concrete ale partenerilor sociali;
 Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaționale;
 Perceperea și utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ;
 Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă și introducerea
adecvată a acestora în actul didactic;
 Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze
o cultură organizațională de tip rețea;
 Acoperirea necesarului de calculatoare și soft educațional;
 Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale cu prioritate pentru clasele de gimnaziu;
 Valorificarea bazei materiale existente pentru atragerea de resurse extrabugetare;
 Diversificarea şi extinderea relațiilor cu parteneri educaționali atât la nivel local cât și
la nivel național și european;
 Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu principalii factori educativi locali şi cu
instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate;
În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul școlar 2016-2017 și
prin planurile operaționale ale semestrului I și al II-lea al anului școlar 2016-2017 au fost
desfășurate activități corespunzătoare domeniilor calității: Capacitate organizațională,
eficacitate educațională și managementul calității după cum urmează:
 Elaborarea Planului de Dezvoltare Instituțională pentru perioada 2016-2021 conform
cerințelor prevăzute de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea
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calității educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006; director SAVA IOAN, coordonator de proiecte și programe școlare și extrașcolare profesor
POPESCU MĂDĂLINA și responsabil Comisie pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
profesor BĂLĂUȚĂ DANA.
Elaborarea Regulamentului Intern întocmit în baza prevederilor art. 242 din Codului Muncii.
– director profesor SAVA IOAN
Elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Colegiului Național ”Mihail
Kogălniceanu” întocmit în baza prevederilor Ordinului Ministrului Educației Naționale și
Cercetării Științifice nr. 5079/31.08.2016 cu privire la Regulamentul- cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – comisie de lucru coordonată de
profesor NEAGU VIOLETA, membrii: Antohe Bogdan, Crăciun Vasilica, Bălăuță Dana,
Ganea Mariana.
Numirea prin decizie a coordonator de proiecte și programe școlare și extrașcolare: profesor
POPESCU MĂDĂLINA - 12.09.2016 – 08.01.2017 și profesor BULGARU MARIANA –
17.01.2017
Alegerea prin vot secret a membrilor Consiliului de Administrație și constituirea acestuia
prin decizie: septembrie 2016 și 12 ianuarie 2017, format din 13 membrii
Constituirea prin decizie internă a comisiilor metodice și de lucru cu caracter permanent și
temporar, stabilirea responsabilităților și atribuțiilor membrilor
Numirea prin decizie a profesorilor diriginți respectând principiul continuității la clasă
conform Legii Educației Naționale în vigoare
Elaborarea fișelor postului ale angajaților în conformitate cu atribuțiile postului și cu
organigrama unității de învățământ
Aprobarea orarului școlii respectând nevoile specifice ale elevilor şi profesorilor și a
graficului profesorilor de serviciu pe școală.
Negocierea contractului colectiv de muncă – februarie-martie 2017
S-au făcut demersuri pentru implementarea și dezvoltarea controlului intern managerial
pentru anul școlar 2016-2017 – firma Calitakropolis oferă asistență în optimizarea
informațiilor documentate și eficientizarea colaborării compartimentelor
Organizarea activității de SSM, PSI și ISU conform legislației în vigoare, asigurarea obținerii
autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de învățământ.
Existența contractelor încheiate cu agenți economici, ONG-uri și alte orgaanizații privind
derularea în condiții optime a întregului proces instructiv-educativ.
Diversificarea ofertei școlii şi adecvarea acesteia la necesităţile de dezvoltare personală a
elevilor, urmărindu-se stimularea interesului elevilor pentru investigare şi cercetare și
asigurarea corelării Curriculumului la Decizia Școlii cu Curriculumul național
Au fost analizate periodic documentele școlare, de proiectare curriculară, monitorizându-se
modul de respectare a acestora și s-au aplicat corecțiile necesare când a fost cazul
Au fost analizate ritmicitatea notării elevilor, rezultatele obținute la concursuri, desfășurarea
activităților școlare și extrașcolare, precum și frecvența la orele de curs ale elevilor.
Susținerea și promovarea activității Consiliului școlar al Elevilor și a Consiliului Consultativ
al Părinților, ale Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu”
S-au făcut demersuri pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare
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 S-au obținut autorizația pentru schimbarea destinației unor spații aflate în incinta corpului A
al liceului cu scopul desfășurării activității de comercializare produse alimentare pentru elevi
și profesori, în condițiile legii
 Îndrumarea activității compartimentelor de secretariat, financiar și administrativ
 Întocmirea și aprobarea planului anual de venituri și cheltuieli în vederea elaborării
proiectului de buget pentru anul financiar 2017
 Fudamentarea proiectului planului de școlarizare an școlar 2017-2018, pentru fiecare nivel de
pregătire respectând prevederile legislației în vigoare, dezbaterea acestuia în Consiliul
Profesoral, aprobarea în Consiliul de Administrație al instituției, analizat și aprobat de
Consiliul de Administrație al ISJ.
 Întocmirea Proiectul de încadrare personal didactic de predare pentru anul școlar 2017-2018,
aprobarea acestuia în Consiliul de Administrație al instituției, analizat și aprobat de Consiliul
de Administrație al ISJ – constituirea posturilor didactice/catedrelor s-a realizat pe baza
prevederilor legale și a normativelor în vigoare, a planurilor cadru de învățământ în vigoare
și în concordanță cu norma didactică de predare-învățare-evaluare.
 Elaborarea Proiectului de curriculum al școlii asigurând coerență între curriculumul național
și curriculumul la decizia școlii
 Elaborarea și revizuirea procedurilor de monitorizare și autoevaluare a activității unității de
învățământ prin existența documentelor de analiză și evaluare (procese verbale, rapoarte), a
instrumentelor de evaluare (fișe, chestionare, asistențe la ore)
 Funcționarea comisiei de asigurare a calității la nivelul școlii, conform legii asigurând
standardele de funcționare ale unității în vederea obținerii acreditării unității de învățământ
pentru nivel gimnazial și specializările filierei teoretice nivel liceal: științe sociale și științe
ale naturii – activitate de evaluare în luna aprilie-mai a comisiei de evaluare externă ARACIP
 Organizarea, desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a
probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a
conform procedurilor
 Evaluarea anuală a activității personalului unității de învățământ pe baza fișelor de evaluare
existente, cu respectarea metodologiei în vigoare, în conformitate cu atribuțiile și sarcinile
din fișa postului.
 Monitorizarea gestionării bazelor de date specifice unității de învățământ prin intermediul
platformei electronice SIIR
 Organizarea concursurilor de ocupare post de paznic, bibliotecar și contabil șef în
conformitate cu HG 582 din 10.08.2016
 Reorganizarea spațiilor corpurilor clădirilor A și E ale liceului cu scopul folosirii eficiente de
către elevii liceului a laboratoarelor de fizică, chimie și biologie prin desfășurarea
activităților specifice disciplinelor de fizică, chimie și biologie.
 Înființarea unui cabinet de geografie-științe sociale
 Reabilitarea sălii nr 19 cu scopul utilizării acesteia în sală de lectură și asigurarea
standardelor de funcționare a unei de biblioteci școlare.
 Înființarea unui cabinet de limbi moderne dotat cu 15 calculatoare obținute în urma unei
sponsorizări
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 Monitorizarea impactului formării continue a cadrelor didactice, a rezultatelor activităților
metodico-științifice și a mentoratului cadrelor debutante sau nou venite în școală asupra
calității activităților de predare-învățare și educaționale.
Conform OME nr. 5.080/2016 s-a organizat și desfășurat în perioada 13.09 – 09.12.2016
concursul pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitatea de învățământ
preuniversitar.
Începând cu 09.01.2017 și-au început activitatea managerială pentru o perioadă de 4 ani,
prin decizie pentru numirea în funcție eliberată de Inspectoratul Școlar Județean Galați: profesor
POPESCU MĂDĂLINA în calitate de Director și profesor BĂLĂUȚĂ DANA în calitate de
Director Adjunct
Climatul motivaţional din cadrul şcolii este pozitiv, caracterizat prin următoarele
aspecte: exprimarea liberă a opiniilor, preluarea şi valorizarea ideilor şi iniţiativelor venite de la
subordonaţi; relaţiile interpersonale sunt puţin formalizate; se manifestă amabilitate atât faţă de
personalul şcolii, cât şi faţă de persoanele din afară; este recunoscut şi încurajat succesul;
conflictele sunt rezolvate rapid. Plecând de la principiul că profesorul este "ofertant de educaţie"
pentru elev, accentul proiectelor şcolare şi al programelor din cadrul comisiilor metodice cade pe
o ofertă educaţională ce urmăreşte dezvoltarea profesională individuală a elevului cu scopul
formării şi consolidării deprinderilor, abilităţilor şi competenţelor ce permit încadrarea
"produsului finit" al educaţiei într-o societate democratică cu posibilitatea continuării studiilor
însistem universitar, pregătit pentru competiţie profesională şi socială, cu principii morale
sănătoase şi cu personalitate bine dezvoltată. Există un corp profesoral bine pregătit profesional
și cu rezultate deosebite la clasa și la concursurile școlare, iar educaţia elevilor se realizează întrun mediu sigur atât în sensul "securităţii", "siguranţei" cât şi în sensul "formării permanente".
Comunicarea este eficientă, transparentă; canalele comunicării fiind cele uzuale: rapoarte,
ședințele Consiliului Profesoral și ale comisiilor metodice/ de lucru, convorbiri telefonice, e-mail
și grupul de lucru Yahoogroups: cnmk_gl@yahoogroups.com
III.

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN – ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI







PUNCTE SLABE
 Disciplinele din Curriculum la Decizia
Şcolii nu satisfac nevoile tuturor
elevilor, deoarece opţiunile se fac în
funcţie de decizia majorităţii elevilor
clasei;
 Cadre didactice cu norma didactică la
multe școli
 Desfășurarea programului în două
schimburi
 Personal auxiliar şi nedidactic
insuficient datorită sistemului actual de
normare;
 Lipsa unei săli de festivităţi cu anexe, a
unei săli multimedia necesare la

Elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii
prin consultarea părinţilor şi a elevilor și
adaptarea ofertei educaționale în funcție de
cerere.
Proiectarea documentelor cadrelor
didactice în conformitate cu reglementările
ghidurilor metodologice pentru aplicarea
programelor şcolare, cu metodica predării
fiecărei discipline şi respectând
particularităţile de vârstă ale elevilor
45 de profesori titulari, reprezentând
71,42% din corpul profesoral;
Ponderea cadrelor didactice titulare cu
gradul didactic I este de 79%
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Crearea unui climat educațional deschis și
stimulativ prin relațiile interpersonale:
profesor - profesor, profesor-elev, elevelev;
Dotarea laboratorului de informatică nr 2
cu 30 de calculatoare moderne
Existența claselor de bilingv, intensiv
informatică, intensiv limbi moderne
Existența cabinet consiliere
psihopedagogică
Pregătire suplimentară şi metode de lucru
diferenţiate pentru pregătirea examenelor
naţionale
Creșterea numărului de cadre didactice din
Consiliul de Administrație (la 13 membri –
6 profesori)
Actualizarea site-ului liceului
www.cnmkgl.ro
utilizarea instrumentelor TIC în elaborarea
programului de activități educative
întocmirea proceselor verbale în timpul
activităților a furnizat informații corecte
despre participarea elevilor în cadrul
activităților educative
Reabilitarea sălii 19 în vederea desfășurării
activităților departamentului bibliotecă
școlară










desfășurarea activităților educative cu
un număr mare de elevi, profesori și
invitați
Stabilirea perioadei pentru desfășurare a
programului național Școala Altfel: ”Să
știi mai multe, să fii mai bun” fiind la
latitudinea colectivului profesoral a
condus la integrarea dificilă în orar a
activităților propuse de cadrele didactice
cu norma didactică la multe școli
Săli de clasă insuficiente pentru
desfășurarea orelor de curs pentru toți
elevii liceul dimineața
Număr mic de proiecte europene
Puține schimburi de experiență cu școli
din Uniunea Europeană
Slaba participare a unor profesori pentru
dezvoltarea unor proiecte europene;
Mijloace audio-video insuficiente în
sălile de clasă, necesare la vizionare de
materiale multimedia

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI














Poziţie tradiţional bine stabilită în ierarhia
ofertei educaţionale locale, cu efect direct
asupra cererii
Echivalarea competențelor digitale prin
certificate ECDL și a competențelor
lingvistice prin certificate Cambridge, Delf
Existența unor fonduri de la Primăria
Municipiului Galați destinate lucrărilor de
reabilitare, achiziționare 30 de calculatoare
Reabilitarea aleilor principale ale liceului
Colaborarea eficientă şi promptă cu
instituţiile administraţiei publice locale
Sprijinul Asociației ”CNMK Părinți”
Întâlniri cu Consiliul Reprezentativ al
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Număr mic de părinţi implicaţi în viata
şcolii
Criza de timp a părinţilor datorată
actualei situaţii economice care reduce
implicarea familiei în viaţa şcolii;
Situația financiară precară a unor familii
poate duce la frustrarea unor elevi care
n-au resursele materiale necesare pentru
a participa la anumite activități (spre
exemplu activități de tip excursii
tematice care necesită anumite costuri).
Instabilitatea politicilor educaționale:
modificări ale metodologiei referitoare
la modul de organizare și desfășurare a

Părinților și desfășurarea lectoratelor cu
părinții după un program și o tematică
stabilită la începutul anului școlar

programului național Școala Altfel: ”Să
știi mai multe, să fii mai bun”

IV. OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ANULUI ȘCOLAR 2016-2017
Opționalele ca disciplină nouă aprobate care sunt parcurse în timpul anului școlar 2016-2017
sunt:
Pentru gimnaziu:
Clasa
Disciplină nouă
Informatică- ABC-ul Informaticii
a V-a
Informatică – Inițiere în algoritmică și programare
a VI-a
Informatică – Prelucrarea algoritmică a datelor
a VII-a
Informatică – Elemente de informatică aplicată
a VIII-a
Pentru ciclul inferior al liceului:
Clasa
Profil
Specializare
Științe ale naturii
a IX-a
Real
Matematică informatică, bilingv
limba engleză
Matematică informatică, bilingv
a X-a
Real
limba engleză
Pentru ciclul superior al liceului:
Clasa
Profil
Specializare

Umanist Filologie, intensiv limba engleză

Științe ale naturii

a XI-a
Real

Matematică informatică, bilingv
limba engleză
Matematică informatică

a XII-a

Umanist Filologie, intensiv limba engleză
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Disciplină nouă
Tehnici de laborator în fizică
Geografia Angliei
Istoria Angliei

Disciplină nouă
Creative writing
Stilistică și teorie literară
Competențe în mass-media
Istoria evreilor. Holocaustul
Tehnici de laborator în fizică
Tehnici de laborator în
chimie organică
Educaţie pentru sănatate
Proiectarea paginilor web
Cultură şi civilizaţie britanică
şi americană
Proiectarea paginilor web
Educație pentru sănătate
Cultură şi civilizaţie britanică
şi americană
Debate-controversial issues
Abilităţi de viaţă pentru
dezvoltare durabilă
O istorie a comunismului în
România

Clasa

Profil

Specializare
Științe sociale, intensiv limba
engleză

Științe ale naturii
Matematică informatică, bilingv
limba engleză
Matematică informatică

Real

Disciplină nouă
Succesul profesional
Abilităţi de viaţă pentru
dezvoltare durabilă
Mituri și realități istorice în
Europa balcanică și de est
Chimia și viața
Educație pentru sănătate
Cultură şi civilizaţie britanică
şi americană
Educație pentru sănătate

V. ANALIZA RESURSELOR UMANE
1. Situația încadrării personalului didactic – la începutul anului școlar 2016-2017 este:
NORME/
POSTURI
DIDACTICE
49,56

DIN CARE NORME/POSTURI DIDACTICE ACOPERITE CU
TITULARI

SUPLINITORI

DETAȘAȚI

PENSIONARI

45

8

7

3

POSTURI DIDACTICE
TITULARI

SUPLINITORI

DETAȘAȚI

PENSIONARI

5%
11%
13%
71%

2. Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat în anul școlar 2016-2017
Cadre didactice cu
Doctorat
Gradul I
Gradul II
Definitivat
Debutant
Total

9

Număr cadre
didactice
1
50
9
2
1
63

NUMĂR CADRE DIDACTICE
Doctorat

Gradul I
3%

Gradul II

Definitivat

Debutant

2% 2%

14%

79%

3. Personal didactic încadrat în anul școlar 2016-2017 cu responsabilități la nivel de județ:
Funcție
Inspectori școlari
Profesori metodiști
Formatori
membri în Consiliul Consultativ
ISJ
Coordonator cerc metodic/județ

Nr cadre
didactice
5
3
2
8
1

4. Numărul cadrelor didactice cu gradație de merit: 15
5. Situația încadrării personalului didactic auxiliar și nedidactic în anul școlar 2016-2017:
Personal

Didactic auxiliar

Nedidactic

Funcții
Secretar
Informatician
Bibliotecar
Laborant
Administrator financiar
Administrator patrimoniu
Îngrijitor
Paznic
Muncitor
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Nr norme
1
1
1
1
1
1
4
2
1

6. Populația școlară nivel de învățământ gimnazial:
Clasa

Înscrişi la
începutul anului
şcolar

Rămași la
sfârșitul
semestrului I

Rămași la
sfârșitul anului
școlar

a V-a A

25

25

25

a VI-a A

30

30

30

a VII-a A

31

31

32

a VIII-a A

30

30

29

Total elevi gimnaziu

116

116

116

Mobilitatea elevilor nivelului de învățământ gimnazial:
35
30
25
20

Înscrişi la începutul anului
şcolar

15

Rămași la sfârșitul
semestrului I

10

Rămași la sfârșitul anului
școlar

5
0
a V-a A

a VI-a A

a VII-a A

a VIII-a A

7. Populația școlară nivel de învățământ liceal:
Clasa a IX-a
Rămași la
sfârșitul
semestrului I

Rămași la
sfârșitul
anului şcolar

Profil

Clasa

uman

A

Filologie, intensiv engleză

29

30

30

B

Științe sociale, intensiv
engleză
Științe ale naturii

29

29

29

28

27

28

30

29

29

30

30

29

28

28

28

174

173

173

real

C
D
E
F

Specializare

Înscrişi la
începutul
anului şcolar

Matematică informatică,
bilingv limba engleză
Matematică informatică,
intensiv informatică
Matematică informatică
TOTAL elevi clasa a IX-a
11

Clasa a X-a
Profil

Clasa

uman

A

Filologie, intensiv engleză

B

Științe sociale, intensiv
engleză
Științe ale naturii, intensiv
franceză
Matematică informatică,
bilingv limba engleză
Matematică informatică,
intensiv informatică
Matematică informatică

real

C
D
E
F

Specializare

Înscrişi la
începutul
anului şcolar

TOTAL elevi clasa a X-a

Rămași la
sfârșitul
semestrului I

Rămași la
sfârșitul
anului şcolar

28

28

28

30

30

30

30

30

30

28

28

28

31

31

31

30

30

29

177

177

176

Clasa a XI-a
Profil

Clasa

uman

A

Filologie, intensiv engleză

B

Științe sociale, intensiv
engleză
Științe ale naturii
Matematică informatică,
bilingv limba engleză
Matematică informatică,
intensiv informatică
Matematică informatică

real

C
D
E
F

Specializare

Înscrişi la
începutul
anului şcolar

TOTAL elevi clasa a XI-a

Rămași la
sfârșitul
semestrului I

Rămași la
sfârșitul
anului şcolar

25

25

24

29

29

29

31

31

31

30

29

28

30

30

30

30

30

30

175

174

172

Clasa a XII-a
Profil

Clasa

uman

A
B
C
D

real

E
F

Specializare
Filologie, intensiv engleză
Științe sociale
Științe ale naturii
Matematică informatică,
bilingv limba engleză
Matematică informatică,
intensiv informatică
Matematică informatică

Înscrişi la
Rămași la
începutul
sfârșitul
anului şcolar semestrului I
30
30
30
28
32
32
29
29

TOTAL elevi clasa a XII-a
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Rămași la
sfârșitul
anului şcolar
30
28
32
29

34

34

34

27

27

27

182

180

180

Mobilitatea elevilor nivelului de învățământ liceal:
184
182
180
178
176

Înscrişi la inceputul anului scolar

174

Rămași la sfârșitul semestrului I
Rămași la sfarsitul anului scolar

172
170
168
166
CLASA a IX-a CLASA a X-a CLASA a XI-a CLASA a XII-a

Analiza mobilității populației școlare:
Scăderea numărului de elevilor se explică astfel:
 La clasa a IX-a A a revenit cu aprobarea Inspectoratului Școlar Galați un elev din Italia
 La clasa a IX-a B un elev s-a transferat la CNAIC
 La clasa a IX-a C un elev a plecat în Germania
 La clasa a IX-a D un elev a plecat în Anglia
 La clasa a X-a F un elev s-a transferat la CNVA
 La clasa a XI-a A un elev s-a transferat la Liceul Marin Coman
 La clasa a XI-a D un elev a plecat în București (schimbare domiciliu)
 La clasa a XI-a D un elev s-a transferat la Liceul Sportiv
 La clasa a XII-a B două eleve s-au retras din sistemul de învățământ
VI. INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚEI - an școlar 2016-2017
1. Starea disciplinară
Disciplina elevilor a fost analizată atât prin notele la purtare cât și prin situațiile discutate
în cadrul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității.
1.1. Disciplina elevilor nivelului de învățământ gimnazial
Clasă
a V-a A
a VI-a A
a VII-a A
a VIII-a A

Număr de elevi
25
30
32
29

Note de 10
25
30
32
29
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Note între 9.99 și 7
0
0
0
0

Note sub 7
0
0
0
0

1.2. Disciplina elevilor nivelui de învățământ liceal
Clasa a IX-a
Clasă
A
B
C
D
E
F

Număr de elevi
30
29
28
29
29
28

Note de 10
Note între 9.99 și 7
29
1
28
1
28
0
29
0
29
0
28
0
2
TOTAL

Note sub 7
0
0
0
0
0
0
0

Clasa a X-a
Clasă
A
B
C
D
E
F

Număr de elevi
28
30
30
28
31
29

Note de 10
Note între 9.99 și 7
28
0
30
0
30
0
28
0
31
0
30
0
0
TOTAL

Note sub 7
0
0
0
0
0
0
0

Clasa a XI-a
Clasă
A
B
C
D
E
F

Număr de elevi
24
29
31
28
30
30

Note de 10
Note între 9.99 și 7
24
0
29
0
30
1
26
2
30
0
28
2
5
TOTAL

Note sub 7
0
0
0
0
0
0
0

Clasa a XII-a
Clasă
A
B
C
D
E
F

Număr de elevi
30
28
32
29
34
27

Note de 10
Note între 9.99 și 7
27
3
28
0
32
0
29
0
34
3
26
1
7
TOTAL

Note sub 7
0
0
0
0
0
0
0

La sfărșitul anului școlar 2016-2017 starea disciplinară a fost bună, înregistrându-se scăderi ale
notelor la purtare din cauza numărului de absențe.
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1.3. Situația statistică a notelor la purtare pe colegiu:
200
180

NUMĂR ELEVI

160
140
120

Note de 10

100

Note între 9.99 și 7

80

Note sub 7

60
40
20
0
a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a a IX-a a X-a a XI-a a XII-a

2. Situația statistică a frecvenței elevilor
Pe clase şi pe ani de studiu situaţia frecvenţei se prezintă astfel:
GIMNAZIU
Absențe
Clasa
a V-a A
a VI-a A
a VII-a A
a VIII-a A
TOTAL

Total absențe

Motivate

Nemotivate

309
230
970
393
1902

309
200
897
315
1721

0
30
73
78
181

Frecvență%
(total abs )
98.64%
99.22%
97.11%
98.67%
99.59%

Frecvență %
(abs nemotivate)
100%
99.90%
99.78%
99.74%
99.96%

Frecvență%
(total abs )
96.12%
97.95%
97.97%
99.13%
98.74%
97.65%
99.66%

Frecvență %
(abs nemotivate)
99.10%
99.44%
99.53%
99.84%
99.62%
99.71%
99.92%

LICEU
CLASA a IX-a
Absențe
Clasa
a IX-a A
a IX-a B
a IX-a C
a IX-a D
a IX-a E
a IX-a F
TOTAL

Total absențe

Motivate

Nemotivate

1221
624
596
292
423
690
3846

937
452
458
240
296
605
2988

284
172
138
52
127
85
858
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CLASA a X-a
Absențe
Clasa
a X-a A
a X-a B
a X-a C
a X-a D
a X-a E
a X-a F
TOTAL

Total absențe

Motivate

Nemotivate

1079
827
440
1590
810
623
5369

893
703
277
1351
565
429
4218

186
124
163
239
245
194
1151

Frecvență%
(total abs )
96.33%
97.37%
98.65%
95.08%
97.67%
97.95%
99.53%

Frecvență %
(abs nemotivate)
99.37%
99.61%
99.50%
99.26%
99.29%
99.36%
99.90%

Frecvență%
(total abs )
97.75%
93.95%
97.10%
97.50%
98.15%
97.41%
99.50%

Frecvență %
(abs nemotivate)
99.61%
98.99%
99.26%
99.19%
99.56%
99.46%
99.89%

Frecvență%
(total abs )
92.83%
93.95%
94.32%
94.33%
94.56%
97.98%
99.10%

Frecvență %
(abs nemotivate)
98.78%
99.33%
98.68%
99.16%
96.32%
99.08%
99.74%

CLASA a XI-a
Absențe
Clasa
a XI-a A
a XI-a B
a XI-a C
a XI-a D
a XI-a E
a XI-a F
TOTAL

Total absențe

Motivate

Nemotivate

547
1718
912
736
582
788
5283

453
1430
680
499
442
625
4129

94
288
232
237
140
163
1154

CLASA a XII-a
Absențe
Clasa
a XII-a A
a XII-a B
a XII-a C
a XII-a D
a XII-a E
a XII-a F
TOTAL

Total absențe

Motivate

Nemotivate

1997
1571
1688
1579
1836
505
9176

1658
1398
1297
1345
594
274
6566

339
173
391
234
1242
231
2610

Frecvența elevilor la nivelul colegiului - an școlar 2016-2017

Gimnaziu
Liceu
TOTAL

Total
absențe
1902
23674
25576

Motivate

Nemotivate

1721
17901
19622

181
5773
5954
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Frecvență%
(total abs )
99.59%
99.44%
99.52%

Frecvență %
(abs nemotivate)
99.96%
99.86%
99.91%

Frecvența elevilor colegiului comparativ an școlar 2015-2016 –an școlar 2016-2017
 Situația statistică comparativă la nivel de învățământ gimnazial
Număr
Total de
Frecvență%
An școlar de elevi
Motivate
Nemotivate
absențe
(total abs )
20152016
20162017

Frecvență %
(abs
nemotivate)

116

1964

190

1774

98,38

99,84

116

1902

1721

181

99.59%

99.96%

a V-a
a VI-a
a VII-a
a VIII-a

2015-2016
99.97%
100.00%
99.68%
99.76%

2016-2017
100.00%
99.90%
99.78%
99.74%

100.10%
100.00%
99.90%
2015-2016

99.80%

2016-2017
99.70%
99.60%
99.50%
a V-a

a VI-a

a VII-a

a VIII-a

 Situația statistică comparativă la nivel de învățământ liceal
An școlar
20152016
20162017

Număr
de elevi

Frecvență%
Nemotivate
(total abs )

Frecvență %
(abs
nemotivate)

Total de
absențe

Motivate

727

25361

5498

19863

96,62

99,27

708

23674

17901

5773

99.51%

99.96%
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Statistica frecvenței clasa a IX-a – comparativ
a IX-a A
a IX-a B
a IX-a C
a IX-a D
a IX-a E
a IX-a F

2015-2016 2016-2017
99.99%
99.10%
99.57%
99.44%
99.74%
99.53%
99.66%
99.84%
99.36%
99.62%
99.21%
99.71%

100.20%
100.00%
99.80%
99.60%
99.40%

2015-2016

99.20%

2016-2017

99.00%
98.80%
98.60%
a IX-a A a IX-a B a IX-a C a IX-a D a IX-a E a IX-a F

Statistica frecvenței clasa a X-a - comparativ

a X-a A
a X-a B
a X-a C
a X-a D
a X-a E
a X-a F

2015-2016
99.45%
99.09%
99.59%
98.66%
99.50%
99.48%

2016-2017
99.37%
99.61%
99.50%
99.26%
99.29%
99.36%

99.80%
99.60%
99.40%
99.20%
99.00%

2015-2016

98.80%

2016-2017

98.60%
98.40%
98.20%
98.00%
a X-a A a X-a B a X-a C a X-a D a X-a E a X-a F
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Statistica frecvenței clasa a XI-a - comparativ
2015-2016 2016-2017
a XI-a A
99.04%
99.61%
a XI-a B
99.32%
98.99%
a XI-a C
99.09%
99.26%
a XI-a D
99.33%
99.19%
a XI-a E
98.99%
99.56%
a XI-a F
99.28%
99.46%
99.70%
99.60%
99.50%
99.40%
99.30%
99.20%
99.10%
99.00%
98.90%
98.80%
98.70%
98.60%

2015-2016
2016-2017

a XI-a A a XI-a B a XI-a C a XI-a D a XI-a E

a XI-a F

Statistica frecvenței clasa a XII-a - comparativ
2015-2016
2016-2017
a XII-a A
a XII-a B
a XII-a C
a XII-a D
a XII-a E
a XII-a F
a XII-a G

99.10%
99.14%
98.80%
99.40%
98.97%
99.22%
98.96%

98.78%
99.33%
98.68%
99.16%
96.32%
99.08%

100.00%
99.50%
99.00%
98.50%
98.00%
97.50%
97.00%
96.50%
96.00%
95.50%
95.00%
94.50%

2015-2016
2016-2017

a XII-a A a XII-a B a XII-a C a XII-a D a XII-a E a XII-a F a XII-a G
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 Situația statistică la nivel de colegiu, an școlar 2015-2016 comparativ cu an școlar 20162017:

2015-2016
2016-2017

Total
absențe
27325
25576

Motivate

Nemotivate

5688
19622

21637
5954

Frecvență%
(total abs )
96.87%
99.51%

Frecvență %
(abs nemotivate)
99.35%
99.96%

Analiza frecvenței elevilor colegiului:
La sfârșitul anului școlar 2016-2017 se înregistrează o scădere a numărului total de
absențe la nivelul colegiului cu 16247 absențe comparativ cu frecvența înregistrată la sfârșitul
anului școlar 2015-2016.
În concluzie, frecvența la orele de curs este s-a îmbunătățit la sfârșitul anului școlar 20162017, înregistrându-se o creștere a frecvenței cu 0,64% față de sfărșitul anului școlar 2015-2016.
Se constată o creștere a frecvenței elevilor la orele de curs atât la nivel gimnazial (99,96%) cât
și la nivel liceal (99,96%)
Posibile cauze a acumulării numărului total de absențe și a numărului de absențe
nemotivate sunt:
 Absențele nemotivate ale elevului Pandele Celestin Gabriel de la clasa a X-a D. Acesta,
fiind bolnav, a absentat la orele de curs pe toată perioada anului școlar, fiind declarat
amânat conform art. 128 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar.
 Elevii Chebac Alexandru și Bucur Alexandru Cristian, clasa a XII-a A au acumulat un
număr însemnat de absențe pentru care au fost sancționați conform ROFUIP
 Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror absenţă de la
şcoală este justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare.
 Elevi din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada în care
părinţii sunt plecaţi pentru muncă din localitate.
 Elevi care desfășoară activități sportive în afara unității de învățământ la cluburi sportive,
perioadă în care lipsesc participând la diferite competiții
Clasele cu cea mai bună frecvență an școlar 2016-2017
Clasa
a V-a A
a IX-a D
a X-a B
a XI-a A
a XII-a B

Profesor
diriginte
Neagu
Mihaela
Negoiță
Camelia
Vizinteanu
Florina
Rodica
Țigănuș
Veronica
Popa Ionica
Viorica

Total
absențe

Motivat
e

Nemotivate

Frecvență
% total abs

Frecvență
%abs
nemotivate

309

309

0

98,64

100

292

240

52

99.13

99.84

827

703

124

97.37

99.61

547

453

94

97.75

99.61

1571

1398

173

93.95

99.33
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3. Situația statistică a procentului de promovare an școlar 2016-2017
 Situația statistică a promovabilității la nivel de învățământ gimnazial
CLASA a V-a
Înscrişi
început an
şcolar

Înscrişi
sfârşit an
școlar

Promovaţi

%

25

25

25

100

Medii
7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

0

0

24

1

Corig
1
2
ob
ob
0

SN

0

0

CLASA a VI-a
Înscrişi
început an
şcolar

Înscrişi
sfârşit
semestru

Promovaţi

%

30

30

30

100

Medii
7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

0

0

23

7

Corig
1
2
ob
ob
0

SN

0

0

CLASA a VII-a
Înscrişi
început an
şcolar

Înscrişi
sfârşit
semestru

Promovaţi

%

31

32

32

100

Medii
7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

0

8

23

1

Corig
1
2
ob
ob
0

SN

0

0

CLASA a VIII-a
Înscrişi
început an
şcolar

Înscrişi
sfârşit
semestru

Promovaţi

%

30

29

29

100

Medii
7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

0

1

23

5

Corig
1
2
ob
ob

0

SN

0

0

 Situația statistică a promovabilității la nivel de învățământ liceal
CLASA a IX-a

a IX-a A

Înscrişi
început
an
şcolar
29

a IX-a B

29

29

a IX-a C

28

28

a IX-a D

30

29

a IX-a E

30

29

a IX-a F

28

28

TOTAL

174

173

Clasa

Înscrişi
sfârşit an
școlar
30

Medii
Promovaţi

%

29

Corig

7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

1
ob

2
ob

96.66

3

17

9

-

1

-

29

100

-

20

9

-

-

-

28

100

-

9

19

-

-

29

100

-

1

28

-

-

29

100

-

13

16

-

28
172

100
99.42

-

7

21

-

3

68

105

0

21

1

0

CLASA a X-a
Clasa
a X-a A
a X-a B
a X-a C
a X-a D
a X-a E
a X-a F
TOTAL

Înscrişi
început
an
şcolar
28
30
30
28
31
30
177

Medii

Înscrişi
sfârşit an
școlar

Promovaţi

%

28
30
30
28
31
29
176

27
30
30
27
31
29
174

96,42
100
100
96.42
100
100
98,86

7-7.99

8-8.99

1
1

14
12
6
5
8
11
60

Corig
9-9.99 10
14
18
24
21
23
17
109

1
1

1
ob

2
ob

SN

1
1

0

1
1

CLASA a XI-a
Clasa
a XI-a A
a XI-a B
a XI-a C
a XI-a D
a XI-a E
a XI-a F
TOTAL

Înscrişi
început
an
şcolar
25
29
31
30
30
30
175

Medii

Înscrişi
sfârşit
semestru

Promovaţi

%

24
29
31
29
30
30
173

24
29
31
28
30
30
173

100
100
100
100
100
100
100

Corig

7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

2
1

1
2
12
9
13

24
27
28
14
19
16

1
2
-

3

40

127

3

1
ob

2
ob

0

0

CLASA a XII-a
Clasa
a XII-a A
a XII-a B
a XII-a C
a XII-a D
a XII-a E
a XII-a F
TOTAL

Înscrişi
început
an
şcolar
30
30
32
29
34
27
182

Medii

Înscrişi
sfârşit
semestru

Promovaţi

%

30
28
32
29
34
27
180

30
28
32
29
34
27
180

100
100
100
100
100
100
100
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Corig

7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

1
ob

2
ob

SN

0

3
1
1
6
11
6
32

26
26
31
23
23
21
141

1
1
2

0

0

0

Analiza promovabilității elevilor colegiului:
Se constată o creștere cu 65% a numărului de medii de 10 la sfârșitul semestrului I, an
școlar 2016-2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului școlar 2015-2017:
Medii de 10

An școlar

Număr de elevi

2015-2016

843

13

1

2016-2017

817

14

6

Nivel gimnazial

Nivel liceal

NOTA 10
2015-2016

2016-2017

Procentul de promovabilitate la nivelul colegiului la sfârșitul anului școlar 2016-2017
este de 100%
 Repartizarea mediilor la nivel de colegiu se prezintă astfel:
An
şcolar

Înscrişi
început
an
școlar

Înscrişi
sfârşit
an
școlar

66.99

77.99

88.99

99.99

10

1
ob

2
ob

3
ob

SN

843

843

0

14

236

565

14

12

0

0

2

824

817

0

7

209

575

20

2

0

0

1

2015 2016
20162017

Medii

Corig

98,40% din elevii colegiului au obținut în anul an școlar 2016-2017, medii cuprinse între 8
și 10, în creștere față de anul școlar 2015-2016 când 96,67% din elevii colegiului au obținut
medii cuprinse între 8 și 10.



La nivel gimnazial procentul de promovabilitate este de 100%
La nivel liceal procentul de promovabilitate este de 99,57% :
o 1 elev clasa a IX-a A corigent la limba și literatura română
o 1 elev clasa a X-a A corigent la limba și literatura română
o

1 elev clasa a X-a D amânat conform art. 128 din OMENCS nr 5079/2016 din
31 august 2016 privind Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar
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În topul liceelor din România, Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” ocupă locul 49 în
topul național, iar la nivel de județ ocupă locul al treilea, după CNVA și CNCN având
următoarele rezultate recunoscute la nivel național:
 Examenul de evaluare națională:
o Promovabilitate 100%
o 9,00 – 9,99 - 25 medii
o 8,00 – 8,99 - 4 medii
 Admiterea la liceu:
Specializare
Filologie
Știiințe sociale
Științele naturii
Matematică-informatică, bilingv engleză
Matematică-informatică


Ultima medie
2017
2016
9,13
8,81
9,10
8,72
9,38
9,1
9,38
9,29
9,37
9,11

Examenul de bacalaureat:
o Promovabilitate la examenul de bacalaureat: 98.34% (locul al treilea pe județ în
clasamentul liceelor după prima sesiune a examenului de bacalaureat)
o Prima medie: 9,91 – PĂDURARU ANDREEA – specializarea Științele Naturii
o Ultima medie: 6,21 – VLASIE MITICĂ – specializare Matematică-informatică
o 2 candidați respinși:
 POHONȚU DĂNUȚ-NARCIS (media 5 la toate proble), specializarea
Matematică-informatică
 RĂDUȚĂ BOGDAN (nota 2,80 la economie), specializarea Științe
sociale

 Fără rezultate la olimpiadele faza națională
VII.

BURSE ACORDATE

Din bugetul local al Consiliului Local Galați:
SEMESTRUL I
 Burse de merit:
o Gimnaziu: 90 burse de merit, exceptând clasa a V-a
o Liceu: 349 burse de merit, exceptând clasa a IX-a
 Burse sociale – 2 elevi
o Moțoc Georgiana Andreea – clasa a XI-a A
o Moise Alexandru – clasa a X-a B
 Burse medicale – 2 elevi
o Verga Radu-Andrei – clasa a XII-a E
o Panait George – clasa a IX-a C
 Burse de performanță – 2 elevi
o Bulgaru Ioana – clasa a VII-a A
o Gramaticu Ana Maria – clasa a IX-a D
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SEMESTRUL II
 Burse de merit:
o Gimnaziu: 106 burse de merit
o Liceu: 457 burse de merit
 Burse sociale – 2 elevi
o Moțoc Georgiana Andreea – clasa a XI-a A
o Moise Alexandru – clasa a X-a B
 Burse medicale – 2 elevi
o Verga Radu-Andrei – clasa a XII-a E
o Panait George – clasa a IX-a C
 Burse de performanță – 2 elevi
o Bulgaru Ioana – clasa a VII-a A
o Gramaticu Ana Maria – clasa a IX-a D
De la bugetul de stat – Program guvernamental (Semestrul I+Semestrul al II-lea)
 Bani de liceu – 9 elevi

Director,
profesor POPESCU MĂDĂLINA
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RAPORT DE ACTIVITATE
SERVICIU ADMINISTRATIV
Subsemnata IOSIF MARIA, administrator la Colegiul Naţional Mihail Kogalniceanu
Galaţi din luna august 1997, cu o vechime în învăţământ de 26 ani, în perioada 01 septembrie
2016 – 31 august 2017 am coordonat activitatea administrativă proprie în cadrul atribuţiilor din
fişa postului precum şi a atribuţiilor reglementate prin actele normative în vigoare şi am efectuat
următoarele activităţi:
 Am rezolvat prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin sectorului
administrativ-gospodăresc;
 Am administrat şi răspuns de păstrarea bunurilor mobile şi imobile şi de inventarul
instituţiei şi a căror evidenţă o ţin;
 Am planificat, organizarea si distribuirea materialelor si accesoriilor necesare desfăşurării
activităţii personalului administrativ din cadrul instituţiei;
 Am aprovizionat cu rechizite, papetărie şi alte materiale necesare pentru întreţinere în
cadrul instituţiei;
 Am primit materialele, am verificat cantităţile indicate în documentele care le însoţesc şi
am controlat cât este posibil calitatea acestora;
 Am întocmit recepţiile şi bonurilor de consum pentru toate materialele cumpărate şi am
predat recepţiile la biroul contabilitate, pentru efectuarea plaţilor;
 Am ţinut şi am procesat înregistrările din magazie şi am făcut alte lucrări cu ajutorul
tehnologiei computerizate;
 Am respectat normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în
vigoare având grijă ca şi angajaţii din subordine să le respecte;
 Am răspuns de ordinea si curăţenia care trebuie să fie în instituţie, în grupurile sanitare,
sălile de clasa etc .
 Am sesizat abaterile celor în măsură să ia decizii pentru remedierea acestora .
 Am monitorizat nivelurile de stocuri din cadrul instituţiei;
 Am asigurat integritatea tuturor materialelor, a utilajelor de mică mecanizare şi a sculelor
de mână din dotarea instituţiei .
 Am răspuns de programul Lapte corn mere şi am ţinut zilnic evidenţa acestuia şi am
transmis situaţiile lunar la ISJ;
 Am răspuns la controlul efectuat prin sondaj de APIA la programul Lapte corn la
procesele verbale întocmite zilnic cu diriginţii claselor V-VIII a cantităţilor primite;
 Am efecuat plăţi în numerar către elevii ce primesc burse şcolare, burse sociale, burse de
merit cât şi celor care fac naveta prin decontarea abonamentelor şi biletelor;
 Am făcut parte din comisia de angajare pentru postul de paznic al unităţii;
 Am răspuns de remedierea defecţiunilor care pot conduce la accidente de muncă .
 Am elaborat împreună cu conducerea instituţiei evaluarea personalului din subordine 4
îngrijitoare, 2 paznici şi un muncitor;
 Am răspuns de arhivarea documentelor specifice compartimentului administrativ am
asigurat păstrarea în arhiva instituţiei timp de 10 (zece) ani a tuturor documentelor
justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
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 Am asigurat respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor cu privire la întocmirea
şi utilizarea documentelor justificative pentru toate operaţiunile patrimoniale şi
înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se referă;
 Am monitorizat înregistrarea obiectelor de inventar, procurate în această perioadă în
programul de gestiune al unităţii;
 Am respectat Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Funcţionare al
instituţiei, aducându-l şi la cunostinţa personalului din subordine;
 Am răspuns de întocmirea corectă a sarcinilor conform fişei postului;
 Am păstrat confidenţialitatea datelor la care am acces;
 Am elaborat şi supus spre aprobare referatele de necesitate şi am achiziţionat pe SEAP
produsele solicitate din referate;
 Am făcut demersurile pentru elaborarea documentaţiei necesare conform normelor în
vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnicomateriale a şcolii cu aprobarea conducerii unităţii şi consultarea contabilului –şef al
colegiului
 Am întocmit la timp toate situaţiile şi documentele, dar şi rapoartele tematice solicitate
de I.S.J, Primărie, etc.
 Am efectuat inventarierea valorilor materiale la termenele şi în condiţiile prevăzute de
lege împreună cu comisia de inventariere
 Am administrat localurile instituţiei, am asigurat întreţinerea, repararea şi curăţenia lor şi
m-am ocupat de încălzitul şi iluminatul sălilor şi iluminatul din curtea instituţiei;
 Am menţinut la zi a evidenţa întregului patrimoniu instituţional.
 Am realizat menţinerea contactului cu furnizorii de resurse şi utilităţi;
 Am întocmit la zi documentele de intrare-ieşire a valorilor materiale pe fişe analitice obiecte de inventar şi mijloace fixe, precum şi evidenţa computerizată a valorilor
materiale ( N.I.R. -uri, bonuri de consum, bonuri de transfer şi bonuri de mişcare a
mijloacelor fixe ) ;
 Am actualizat SIIR în privinţa de clădirilor, sali de clasa, laboratoare,etc conform
cerinţelor din programul respectiv în termenul dat de ISJ;
 Am supravegheat igenizările efectuate asupra clădirilor (sala de sport , săli de clasă,
grupuri sanitare, birouri, laboratoare) prin deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie cu
societate specializată în efectuarea acestor lucrări;
 Am făcut parte din comisia de achiziţie montare si executare centrale termice şi m-am
ocupat de anunţul de publicitate, de primirea ofertelor, şi desemnarea câştigătorului la
achiziţionarea acestora împreuna cu comisia de evaluare oferte;
 Am întocmit graficul lunar de pază al institutiei.
ACHIZIȚII/LUCRĂRI DE REABILITARE
 Achiziționarea din fondurile Primăriei Municipiului Galați a 30 de calculatoare pentru
laboratorul 2 de informatică, corpul E al liceului
 Au fost achiziţionate un număr de 10 stingătoare deoarece cele existente nu mai erau
corespunzătoare noilor normative;
 Au fost achiziţionate 16 laptopuri pentru sălile de clasă, un multifuncţional şi două
sisteme de calcul cu sistem de operare Windows 10 cu licență pe viață;
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 Pentru sala de bibliotecă s-au achiziționat și montat 9 rafturi pentru depozitarea fondului
de carte al bibliotecii școlare.
 S-au făcut donaţii un aparat de aer condiţionat pentru serviciul secretariat, un aspirator
pentru personalul nedidactic, radio cu CD pentru limba germană, un flipchart pentru
activităţile non formale din unitate şi un HDD extern pentru stocare date.
 S-au finalizat lucrările de placare cu dale ale aleelor din curtea unităţii ( intrare elevi si
profesori corp principal şi a aleelor spre sala de sport si cladirea „E”.)
 S-a reabilitat sala 19 prin lucrări desfășurate cu sprijinul Primăriei Municipiului Galați cu
scopul desfășurării activităților departamentului bibliotecă. Au fost făcute lucrări de
igenizare, prin placarea pereţilor la interior cu polistiren (pereţii cu ferestre), plafonarea
sălii, schimbarea lămpilor electrice din tavan, înlocuirea uşii de intrare în bibliotecă,
vopsirea caloriferelor, igenizarea biroului de la etajul 1 la corpului principal, vopsirea
caloriferelor unde se cereau vopsite
COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
 Ca administrator am fost mereu preocupată pentru ridicarea calităţii în procesul educativ
şi pentru modernizarea bazei materiale.
 Consider ca am avut o relaţie eficientă cu personalul din serviciul administrativ, cu
cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare, dar şi cu conducerea unităţii şcolare. Vreau
să cred că am ştiut să-mi spun punctul de vedere şi în acelaşi timp să ţin cont şi de
părerile celorlalţi, să comunic într-o manieră deschisă şi să găsesc calea de mijloc pentru
rezolvarea tuturor problemelor apărute.
 Am contribuit la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă împreună cu
personalul din subordine.
 Am colaborat cu întreg personalul unităţii de învăţământ am sprijinit si rezolvat situaţiile
aparute in şcoală, atat cat sa putut evitând orice dispute cu terţe persoane.
 Am folosit un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu elevii , părinţii, partenerii economici
şi sociali ai şcolii şi am fost cooperantă cu peroanele care au venit în contact cu unitatea
şcolară .
 Consider că în anul şcolar 2016-2017 am manifestat interes pentru dezvoltarea
profesională şi personală, iniţiativă şi creativitate prin toate activităţile pe care le-am
desfăşurat.
Prin toată activitatea mea, prin implicarea activă , am încercat să contribui la ridicarea nivelului
calitativ al unităţii şcolare.În funcţie de nevoile s pecifice unităţii de învăţământ, am îndeplinit şi
alte sarcini repartizate de directorul şcolii.
Întocmit,
Administrator de patrimoniu, Iosif Maria
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RAPORT DE ACTIVITATE
FINANCIAR CONTABILĂ PE ANUL 2017
Evidența contabilă a Colegiului Național Mihail Kogălniceanu Galați este organizată în
conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991.
Planul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 s-a realizat astfel:
- lei BUGET LOCAL
DENUMIRE INDICATORI

PROGRAM 2017

PROGRAM TRIM I-III

TOTAL CHELTUIELI

3.826.300

3.182.300

TITLUL I. Cheltuieli de personal

2.884.000

2.318.000

461.000

383.000

4.300

4.300

TITLUL IX. Alte cheltuieli

131.000

131.000

TITLUL X. Active nefinanciare

346.000

346.000

TITLUL II. Bunuri şi servicii
TITLUL VIII. Asistență socială

- lei BUGET AUTOFINANTARE
DENUMIRE INDICATORI

PROGRAM 2017

PROGRAM TRIM I-III

TOTAL CHELTUIELI

30.000

30.000

TITLUL I. Cheltuieli de personal

11.000

11.000

TITLUL II . Bunuri şi servicii

19.000

19.000

Reparatii curente

2.000

2.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4.000

4.000

Cărți, publicații și materiale documentare

1.000

1.000

Pregătire profesională

1.000

1.000

Protecția muncii

1.000

1.000

10.000

10.000

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

- lei BUGET AUTOFINANTARE
PREVEDERI
INITIALE

PREVEDERI
DEFINITIVE

INCASARI
REALIZATE

TOTAL VENITURI

30.000

30.000

14.720

Taxe şi alte venituri în învaţamânt

30.000

30.000

14.720

DENUMIRE INDICATORI
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În anul 2017 planul s-a realizat astfel:
- lei BUGET LOCAL
TOTAL PLATI 27.09.2017
 Salarii
 Cheltuieli materiale din care :
 Furnituri de birou
 Încălzit, iluminat și forță motrică
 Apă, canal și salubritate
 Poștă, telecomunicații , radio, tv., internet
 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional
 Alte bunuri și servicii pentru întreținerea funcțională
 Bunuri de natura obiectelor de inventar
 Pregătire profesională
 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
 Ajutoare sociale
 Burse

2.673.859
2.221.949
321.264
1.915
105.996
14.772
9.616
49.049
18.712
89.999
1.750
29.455
2.805
127.841
- lei -

BUGET AUTOFINANTARE
TOTAL PLATI 27.09.2017
 Salarii
 Cheltuieli materiale, din care:
 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
 Alte obiecte de inventar

14.684
6.281
7.629
7.629
774
- lei -

BUGET DE STAT
TOTAL PLATI 27.09.2017





Salarii
Deplasări interne (decont președinte bac)
Ajutoare sociale, transport elevi
Burse buget stat

44.123,85
26.049,00
1.609,85
9.103,00
7.362,00

Precizări privind plăți pentru bunuri și servicii realizate:
A. Finanțare de la bugetul local:
Cheltuieli materiale sunt:
 furnituri de birou;
 încălzit, iluminat și forță motrică (energie electrică, energie termică);
 apă, canal și salubritate;
 poștă, telecomunicații, radio, tv.,internet (servicii lunare de telefonie, internet, servicii
poștale);
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 servicii de întreținere funcțională (servicii lunare de pază);
 pregătire profesională (cursuri și taxe de specializare),
 bunuri de natura obiectelor de inventar
(a fost plătită în luna februarie 2017 diferența de 49.544 lei aferentă facturii nr. 4746/22.12.2016
prin care au fost achiziționate 30 (treizeci) de stații de lucru Delux cu monitor și licență W10;
în luna iunie 2017 a fost plătită factura 10774/28.06.2017 de 40.455 lei prin care au fost
achiziționate 16 laptopuri Lenovo, 2 sisteme de calcul win10home și o multifuncțională);
 alte cheltuieli cu bunuri și servicii (servicii dezinfecție și deratizare, servicii
monitorizare, servicii întreținere sistem catv, mentenanță program informatic - contabil,
servicii reînnoire certificat digital, actualizare abonament legislativ).
B. Finanțare din venituri proprii:
Cheltuieli cu bunuri şi servicii includ plăţi făcute către furnizorul E.C.D.L. România
pentru serviciile prestate, iar plăţile evidenţiate la obiecte de inventar includ sumele achitate
pentru 6 (şase) rafturi necesare dotării bibliotecii ce funcţionează în unitatea şcolară.
Activitatea serviciului contabilitate s-a desfășurat conform fișei postului cu respectarea
sarcinilor de serviciu și a termenelor de realizare

Întocmit,
Contabil șef,
Ec. Condrat Dorina
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În anul școlar 2016-2017, procesul de predare–învăţare–evaluare s-a desfăşurat
respectând principiile fundamentale şi normele de conduită promovate de legislaţia în viguare:
competenţă profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce
încurajează comunicarea loială şi dialogul eficient între profesori, elevi şi părinţi. Această
recunoaştere a valorii se datorează muncii de zi cu zi a fiecărui cadru didactic.
Activitatea corpului profesoral este organizată pe arii curriculare (limbă şi comunicare;
matematică şi ştiinţe; om şi societate; arte, educaţie fizică şi sport; tehnologii) şi comisii
metodice, la nivelul cărora se desfăşoară activităţi cu un bogat conţinut metodico-ştiinţific.

”Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.”
Nelson Mandela

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE
DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Comisia Metodică de Limba şi Literatura Română şi-a propus şi pentru anul şcolar
2016-2017 continuarea, cu acelaşi simţ de răspundere, a activităţii sale didactice şi formative,
implicând toţi colegii pentru buna desfăşurare a acţiunilor. Ca şi în anii trecuţi, unul dintre
obiectivele noastre este asigurarea climatului propice manifestării intelectuale a elevilor.
Profesorii au urmărit centrarea activităţilor pe dezvoltarea competențelor intelectuale și creative
ale elevilor în vederea obținerii performanțelor școlare atât la examenele naționale, cât și la
olimpiade și concursuri.
În anul şcolar 2016-2017, potrivit planului managerial al catedrei, domeniile de activitate
au fost:
1. VALORIFICAREA RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE
La începutul anului şcolar s-au stabilit încadrările profesorilor de limbă română, au fost
selectate manualele şcolare şi s-au fixat atribuţiile membrilor Catedrei. În acest an școlar
componența Catedrei a fost modificată, integrând două noi cadre didactice: prof. Țâru Adrian
(suplinire prof. Veronica Ganea) și prof. Radu Cătălina (completare de normă).
S-a urmărit stabilirea unei relații echilibrate între caracterul teoretic și cel practic al
învățării. Profesorii de limba română împreună cu elevii au realizat materiale didactice și au
utilizat în lecție mijloace moderne (audio-video).
2. PROIECTAREA ȘI REALIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE a avut drept
finalități:
a) realizarea unui curriculum instrucțional adecvat
b) asigurarea echilibrului cantitativ și a corelării calitative în procesul de predare-învățare
Au fost asigurate:
 întocmirea planificărilor anuale și semestriale
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 parcurgerea ritmică și echilibrată a materiei
 parcurgerea cursurilor opţionale la clasele cu profil uman – Stilistică şi teorie literară(prof.Ţigănuş Veronica) şi Stilistică şi compoziţie literară (prof. Tanţa Alexandru)
 planificarea orelor de pregătire pentru bacalaureat
 ore de pregătire suplimentară cu elevii participanți la Olimpiade și alte concursuri școlare
3. În ceea ce privește DERULAREA MODULULUI DIDACTIC, finalitățile urmărite au
fost:
 asigurarea conținutului științific adecvat competențelor generale și specifice, fiecare profesor
având în vedere sintetizarea și esențializarea informațiilor transmise la clasă, precum și
respectarea principiului accesibilității.
 fundamentarea pedagogică a demersului didactic: grija pentru selectarea celor mai potrivite
strategii didactice și o comunicare coerentă prin metode active.
Elevii noștri, prin orele de limba și literatura română dobândesc și își consolidează în cei
patru ani de liceu competențele culturale și de comunicare, astfel încât sunt capabili să obțină
calificative foarte bune la examenul de bacalaureat și performanțe la concursurile școlare.
4. EVALUAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
 La începutul anului şcolar, s-au aplicat testele iniţiale la clasele a IX-a şi a V-a, subiectele
fiind stabilite la nivelul Catedrei. Interpretarea testelor a vizat identificarea abaterilor
frecvente şi a modalităţilor de ameliorare.
 Au fost analizate în catedră rezultatele obţinute de absolvenţii claselor a VIII-a şi a XII-a la
examenele naţionale din iunie-iulie 2016, fiind considerate unele dintre cele mai bune din
ultimii ani
 A fost organizată în bune condiţii sesiunea de simulări ale examenului de Evaluare Naţională
şi a celui de Bacalaureat (martie 2017); s-au analizat la nivelul comisiei rezultatele obţinute
şi s-a convenit asupra unui program special de pregătire a elevilor cu dificultăţi la limba
română
 În vederea atingerii performanțelor au fost identificați elevii cu aptitudini și interesați de
obținerea unor rezultate deosebite. Ei au fost stimulați să participe la concursurile școlare și
la activitățile extrașcolare. A fost derulat un program de pregătire a elevilor participanți la
Olimpiada de Limba română și la alte concursuri școlare.
 Un alt obiectiv al Catedrei de limba română îl constituie derularea programului de pregătire
suplimentară pentru bacalaureat a elevilor de clasa a XII-a și pentru Evaluarea Națională a
celor de clasa a VIII-a.
 Rezultatele elevilor la Olimpiade şi concursuri școlare în anul au fost onorabile,
înregistrându-se participări la fazele naţionale
 La examenele naţionale s-au obţinut note foarte mari la toate clasele, promovarea la limba
română fiind de 100%.
5. PERFECŢIONAREA DIDACTICĂ
 Profesorii de limba română au participat la toate activităţile iniţiate de I.S.J.: consfătuirea
cadrelor didactice, evaluarea lucrărilor în cadrul concursurilor școlare, ședințele
Cercurilor Metodice desfăşurate în cele două semestre.
 La nivelul Catedrei s-au elaborat referate metodice cu teme diverse :
o Abodarea textului literar în gimnaziu- prof. Veronica Ţigănuş
o Compoziţia şcolară – aspecte formative –prof. Veronica Ţigănuş
o Concepte operaţionale – curente culturale şi literare – prof. Vasilica
Crăciun
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o Modalităţi de limitare a subiectivităţii în notare la limba şi literatura
română –
prof. Ţâru Adrian
o Modelul paradigmatic al lecturii tranzacţionale– prof. Adriana Postelnicu
o Argumentarea între şablon şi exerciţiu de creaţie – prof. Vasilica Crăciun
De asemenea, în ianuarie 2017 s-a desfăşurat în şcoala noastră activitatea de cerc metodic
la limba latină condusă de d-na prof. Buruiană Niculina cu participarea elevilor din clasa a XI-a
A.Tema activităţii a fost Modalităţi alternative de cultivare a limbii latine: Colloquia Latina
Profesor Adrian Ţâru a susţinut o oră deschisă de tip dezbatere cu tema România – între
Orient şi Occident la care au participat elevi din clasele a XI-a E şi a XI-a F.
Subliniem calitatea de profesor metodist la nivelul Inspectoratului Şcolar pentru
doamnele profesoare Tanţa Alexandru şi Niculina Buruiană. De asemenea, d-na prof.
N.Buruiană este responsabil al Cercului Metodic al profesorilor de limba latină din Galaţi,
membru în comisia de organizare a Olimpiadei de limba latină.
În prelungirea orelor de la clasă s-au constituit numeroasele activități extrașcolare cu
caracter cultural înregistrate Calendarul de Activități educative al liceului, calendarul activităților
educative desfășurate în Școala Altfel și în Săptămâna liceului.
Membrii Comisiei Metodice de Limba şi literatura română consideră că mare parte dintre
obiectivele propuse au fost atinse și își exprimă disponibilitatea intelectuală, dorința de a
colabora eficient, interesul pentru pregătirea profesională, dar și pentru dezvoltarea intelectuală
și culturală a elevilor.
Responsabil Comisiei Metodică de Limba şi Literatura Română,
profesor Veronica Ţigănuş

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII
COMISIEI METODICE DE LIMBI MODERNE

În anul şcolar 2016-2017, activităţile instructiv–educative şi metodice ale membrilor
comisiei metodice de limbi moderne s-au subordonat obiectivelor stabilite în planul managerial
al Comisiei metodice Limbi moderne.
Obiectivul I. Valorificarea resurselor umane şi materiale
 La începutul anului şcolar s-a reorganizat colectivul comisiei metodice, s-au stabilit
normele didactice pentru fiecare profesor şi pe fiecare disciplină.
 Profesorii s-au consultat şi au selectat din lista aprobată manualele şi materialele
auxiliare pe cele adecvate procesului instructiv-educativ.
 Proiectarea didactică la catedra de limbi moderne s-a făcut ţinând cont de reglementările
în vigoare privind conţinutul şi forma, respectând planul cadru şi programele şcolare. În
funcţie de particularităţile fiecărei clase de elevi, profesorii au ales strategii optime pentru
parcurgerea eficientă şi integrală a programei. Toate planificările au fost întocmite
folosind elementele de TIC.
 Ca mijloace auxiliare folosite la orele de limbi străine, se pot menţiona: CD player,
videoproiector, laptop, tabletă, flipchart şi diverse fişe de lucru.
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Obiectivul II. Proiectarea şi organizarea activităţii didactice
 Toţi membrii comisiei au urmărit corelarea planificărilor anuale şi semestriale ale
disciplinelor cu prevederile planurilor şi programelor şcolare. Au fost elaborate şi trimise
spre aprobare programele disciplinelor opţionale CDȘ.
 Cadrele didactice au elaborat proiectarea unităţilor de învăţare, stabilind obiectivele
specifice şi activităţile de învăţare. Au corelat strategiile didactice cu obiectivele şi
conţinuturile activităţilor, transmiţând într-o manieră accesibilă informaţia, în funcţie de
specificul vârstei elevilor şi de nivelul de cunoştinţe lingvistice conform Cadrului Comun
European de Referinţă specific pentru limbi străine.
 Au participat, la începutul anului şcolar, la Consfătuirile pe discipline şi, pe parcursul
anului școlar, la Cercurile metodice organizate la nivelul municipiului (Colegiul Tehnic
Dumitru Moțoc, tema fiind Managementul claselor cu efectiv mare)
 Pe parcursul întregului an școlar s-a urmărit respectarea destinaţiei numărului de ore pe
tipuri de activităţi precizate în planificări şi în proiectele unităţilor de învăţare. De
asemenea, o prioritate a membrilor catedrei a constituit-o parcurgerea ritmică şi integrală
a conţinuturilor fiecărei discipline.
 Pentru formarea competenţelor specifice, au fost alese manuale şi auxiliare autorizate,
precum şi situaţii de învăţare care să stimuleze gândirea elevilor, să fie adecvate nivelului
de înţelegere al fiecărui elev şi care să se bazeze pe cunoştinţele şi competenţele
achiziţionate anterior.
 Profesorii de limbi moderne au încurajat adeseori la clasă lucrul pe perechi şi pe echipe,
cu scopul stimulării spiritului de echipă şi a competiţiei dintre elevi.
 În luna mai 2017, programele pentru cursuri opţionale au fost aprobate de Consiliul de
administraţie şi înaintate inspectorului de specialitate din cadrul ISJ Galaţi, după cum
urmează:
5A
English for Life
11 A- filologie intensiv englezăDebate ( Dezbatere)- 1 oră
11 B- ştiinţe sociale intensiv englezăDELF B2 pentru toţi- 1 oră
11 C- ştiinţe ale naturii intensiv franceză –
Engleza aplicată pe domenii de
activitate- 1 oră
12 A- filologie intensiv englezăEngleza aplicată pe domenii de
activitate- 1 oră
12 B- ştiinţe sociale intensiv englezăEngleza aplicată pe domenii
de
activitate- 1 oră
12 C- ştiinţe ale naturii
Debate (Dezbatere)- 1 oră
Obiectivul III. Derularea procesului didactic
 S-a avut în vedere asigurarea conţinutului ştiinţific adecvat obiectivelor generale şi
specifice, respectarea principiului accesibilităţii, selectarea celor mai potrivite strategii
didactice şi comunicarea coerentă în actul instructiv-educativ prin metode active .
 În semestrul I s-a stabilit graficul consultaţiilor pentru disciplinele de examen la
bacalaureat şi s-au desfăşurat săptămânal pe parcursul perioadei şedinţe de pregătire a
elevilor.
 În semestrul al II-lea, orele de curs au fost completate de numeroase ore de pregătire
suplimentară în vederea obţinerii de performanţe ( olimpiadă şi concursuri şcolare,
examene Cambridge).
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Obiectivul IV. Evaluarea procesului instructiv-educativ
 Acest obiectiv a fost realizat prin antrenarea elevilor în activitatea curentă ca subiecţi ai
propriei formări prin conceperea de către profesori a subiectelor de teză la disciplinele
respective (limba engleză, limba franceză) şi evaluarea semestrială a elevilor .
 De asemenea, s-a urmărit valorificarea potenţialului de performanţă al elevilor prin
stimularea participării şi selectarea elevilor pentru Olimpiadele şcolare, concursurile
şcolare şi sesiunile de referate ştiinţifice.
 Absolvenţii clasei a VIIIa au susţinut examenul de admitere la clase cu predare în regim
bilingv, iar absolvenţii claselor a XII a (A, B şi D) au realizat şi prezentat atestatele
profesionale în limba engleză.
Activităţi specifice desfășurate la nivelul comisiei metodice:
 Înregistrate în Calendarul de Activități educative al liceului, calendarul activităților
educative desfășurate în Școala Altfel și în Săptămâna liceului.
 organizarea a două sesiuni de pretestare Cambridge, în colaborare cu centrul de
examinare EUROLINGVA (format calculator – 8 octombrie, nivel KET/ PET, respectiv
8 noiembrie, nivel FCE/ CAE), prof. Mihaela Neagu, Maria Dobrinoiu, Diana Tocilianu,
Aurora Drăgan, Anca Oancă- Leonte
 organizare sesiune de pretestare IELTS- 7 noiembrie, prof. Doina Geru şi Andreea
Ionescu
 organizarea sesiunilor de examene în vederea obținerii certificatelor Cambridge pe
calculator, conform programului de mai jos:
18.02.2017
(8 candidaţi)
18.02.2018
22.03.2017 PET (17 de candidaţi)
18.02.2019
8.04.2017 CAE (4 candidaţi)
18.02.2020
19.05.2017 KET, PET (21 de candidaţi)
18.02.2021
27.05.2017 CAE (8 candidaţi)
 propunerea temelor pentru atestatele de specialitate – clasele XII A, XII B şi XII D,
profesori Aurora Drăgan, Maria Dobrinoiu, Mihaela Radef, Mihaela Neagu, Andreea
Ionescu, Anca Oancă- Leonte
 pregătirea elevilor pentru concursurile de dezbateri si de Public Speaking
 redactarea scrisorilor de recomandare pentru elevii care intenţionează să continue studiile
în străinătate
 evaluarea elevilor înscrişi la examenul pentru admitere în liceu, profil bilingv
 pregătirea elevilor în vederea susţinerii probei de bacalaureat şi evaluarea competenţelor
lingvistice
Obiectivul V. Perfecţionarea didactică
În anul școlar 2016-2017, s-au desfăşurat numeroase activităţi metodice care au avut ca
obiectiv perfecţionarea didactică.
Responsabil Comisie metodică de limbi moderne,
profesor Oancă- Leonte Anca
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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII
COMISIEI METODICE DE ŞTIINŢE
 Proiectarea şi organizarea eficientă a activităţii desfăşurate în şcoală pentru realizarea
unui învăţământ compatibil cu normele UE
 Obţinerea unor performanţe superioare prin creşterea calităţii procesului de predare –
învăţare
 Stimularea perfecţionării şi a dezvoltării profesionale a personalului didactic
 Asigurarea infrastructurii şi resurselor materiale necesare desfăşurării în condiţii optime a
demersului didactic
 Dezvoltarea limbajului şi a gândirii specifice obiectelor Fizică, Chimie, Biologie;
 Perfecţionarea metodelor de predare şi evaluare a cunoştinţelor;
În vederea atingerii acestor obiective s-au desfăşurat următoarele activităţi:
 Îmbunătăţirea dotării laboratoarelor de Fizică, Chimie, Biologie, a panourilor existente
 Desfăşurarea lecţiilor de Fizică, Chimie, Biologie în laboratoare specifice şi realizarea de
experimente demonstrative
 Desfăşurarea lecţiilor prin folosirea conţinuturile din pachetele de lecţii AeL.
 Program suplimentar de pregătire pentru concursurile școlare, olimpiadele şcolare şi
Bacalaureat
 Completarea dosarului comisiei metodice: planificări la timp, teste, referate, planuri de
lecţii pentru lecţiile deschise
Membrii catedrei de științe au participat la:
 cercurile metodice de specialitate
 organizarea olimpiadei de chimie, fizică, biologie – faza locală, membrii catedrei
 evaluator la concursul Stelele Ştiinţei, prof. Negoiță C
 evaluator pentru disciplina biologie/ fizica - Evaluarea Naţională 2017 (pentru clasele a
VI-a), prof. Mogoș C., prof. Onose D.
 profesor supraveghetor la „Examenul de titularizare în învăţământul preuniversitar”,
„Concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile
de învăţământ preuniversitar”, prof. Mogoș C.
 profesor ȋnsoţitor – lot faza naţională Sesiunea de comunicări știinţifice „Chimia –
prieten sau dușman?!” și ȋn tabăra Olimpicilor Eforie Sud, metodist ISJ, prof. Ganea M.
 profesor metodist ISJ, prof. Ganea M.
 profesor însoţitor pentru lotul reprezentativ al judeţului Galaţi, la Concursul Naţional de
Educaţie pentru Sănătate - faza naţională – ediţia a VII-a, 26 - 28 mai 2017, desfăşurat la
Constanţa, prof. Mogoș C.
 pregatirea elevilor pentru olimpiadele, faza judeţeană – membrii catedrei
 participare la simularea Bacalaureatului, corector și supraveghetor – membrii catedrei
 realizarea portofoliului CEAC şi completarea bazei de date de pe platforma ARACIP,
prof. Bălăuţă D., prof. Mogoș C
 elaborarea C.D.Ş., pentru opționalele
 organizare de simulari de examene de bacalaureat si admitere
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Activităţi specifice desfășurate la nivelul comisiei metodice:
 Înregistrate în Calendarul de Activități educative al liceului, calendarul activităților
educative desfășurate în Școala Altfel și în Săptămâna liceului, Săptămâna Educației
Globale.
 prof. Negoiţă Camelia a realizat un site pentru fizică unde elevii pot găsi fișele
experimentale ale lucrărilor de laborator, liste de probleme pentru pregătirea testelor,
teste pentru bacalaureat și facultate, filme știintifice, imagini din activitatile elevilor.
Adresa web:http//:www.smartsth.pw și un site cu titlul PHYSICS:(www.smartsth.pw)
pentru o informare/comumicare/realizare de activități mai eficientă.
S-au realizat toate obiectivele propuse pentru dezvoltare profesională, s-au redactat la timp și
conform normativelor documentele școlare, parcurgerea integrală a materiei.
Responsabil Comisia Metodică de Științe:
profesor Ganea Mariana

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE
DE MATEMATICĂ
1) Obiective - Principalele obiective urmărite de către membrii catedrei în activitatea lor
au fost:
 Elaborarea unor planificări eficiente, adaptate fiecărei clase, şi parcurgerea integrală a
materiei conform termenelor stabilite în planificare
 Adoptarea unui mod de lucru diferenţiat, datorită eterogenitatii colectivelor de elevi
 Utilizarea unor mijloace moderne în predare şi învăţare (softuri matematice:
WolframAlpha, Geogebra, site-uri internet, etc)
 Notarea ritmică şi obiectivă a elevilor, utilizarea unor mijloace moderne de evaluareportofoliul, proiectul, autoevaluarea; justificarea notelor acordate pe baza criteriilor de
evaluare stabilite în prealabil şi comunicate elevilor
 Pregătirea temeinică a examenului de bacalaureat, inclusiv prin ore suplimentare,
acordând o atenţie deosebită elevilor care întâmpină dificultăţi
 Depistarea elevilor cu preocupări și aptitudini deosebite pentru matematică și sprijinirea
acestora.
 Preocupare permanentă pentru perfecţionare profesională a membrilor catedrei
 Desfăşurarea unor activităţi extraşcolare în conexiune cu învăţarea matematicii cum ar fi
învăţarea de jocuri logice
2) Activităţi desfăşurate
La începutul semestrului întâi, dupa etapa de recapitulare au fost aplicate testele de
evaluare iniţială, care au avut un rol important în stabilirea strategiilor potrivite pentru predarea
şi învaţarea ulterioară la fiecare clasă in parte, propunându-se şi unele măsuri remediale.
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Pe parcursul semestrului, între membrii catedrei au avut loc discuţii metodice privind
predarea unor lecţii şi elaborarea unor teste de evaluare. Profesorii au utilizat strategii didactice
care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice , au promovat
lucrul in echipă si au avut in vedere vederea dezvoltării competenţei de “a învăţa să înveţi”.
Membrii catedrei au urmărit utilizarea manualului de matematică în învăţare, au întocmit
fişe de lucru axate pe obiectivele programei şcolare, au utilizat strategii didactice care asigură
caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice, au format deprinderi de
lucru individual, au promovat lucrul in echipă şi au avut in vedere dezvoltarea competenţei de “a
învăţa să înveţi”. Au stabilit criterii de evaluare comunicate în prealabil elevilor şi au justificat
notele acordate. Au utilizat în predarea matematicii instruirea asistata de calculator – platforma
software GeoGebra.
Programa scolară a semestrului întai a fost parcursă în întregime, conform documentelor
de proiectare. Au fost analizate în cadrul catedrei rezultatele la evaluarile semestriale,
propunandu-se măsuri acolo unde a fost cazul.
Profesorii de matematică au desfăşurat ore de pregătire suplimentară pentru bacalaureat
precum şi pentru olimpiada de matematică şi alte concursuri scolare.
În cadrul ofertei de CDŞ, au fost propuse opţionale precum Matematica-aprofundare şi
“Complemente de analiza matematica”, pentru care au optat majoritatea elevilor.
Profesorii catedrei au promovat Revista de Matematică din Galaţi, au participat la cercul
pedagogic de pe semestrul întâi si au fost profesori evaluatori la concursul “Cristian Calude”.
Dna prof Necula a fost profesor corector la olimpiada de lingvistica ,,Solomon Marcus”.
La examenul de bacalaureat s-a obținut o promovabilitate de 100% la disciplina
matematică. Toți membrii catedrei au participat la corectarea simularilor examenului de
bacalaureat din martie 2017. Prof. Necula Carmen si prof Coadă Gelu au fost profesori
evaluatori la olimpiada de matematică, etapa locala și etapa județeană.
Toți membrii catedrei au desfășurat activităţi extrașcolare, acestea fiind înregistrate în
Calendarul de Activități educative al liceului, calendarul activităților educative desfășurate în
Școala Altfel, Săptămâna liceului și în Săptămâna Educației Globale
Dl. profesor Antohe a făcut parte din grupul de lucru care a întocmit statistica
rezultatelor examenului de BAC 2017. Deasemenea este presedinte al concursului judetean de
matematica MATHGAL, desfasurat la scoala nr 43 Galati , pe 28.05.2017
Responsabil Comisie Metodică Matematică
Profesor Antohe Bogdan
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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII
COMISIEI METODICE „OM ŞI SOCIETATE”

În anul şcolar 2016-2017, activităţile instructiv–educative şi metodice ale membrilor ariei
curriculare „Om şi societate” s-au subordonat obiectivelor stabilite în planul managerial al
Comisiei Metodice “OM –SOCIETATE”
Obiectivul I. Valorificarea resurselor umane şi materiale
 La începutul anului şcolar s-a reorganizat colectivul Comisiei Metodice (care include
discipline diferite- Ştiinţe Socio-umane, Geografie, Istorie şi Religie), s-au stabilit
normele didactice pentru fiecare profesor şi pe fiecare disciplină.
 Profesorii s-au consultat şi au selectat din lista aprobată cu manualele şi materialele
auxiliare pe cele adecvate procesului instructiv-educativ. S-au implicat în întocmirea
ofertei educaţionale la clasele de gimnaziu, precum şi la clasele de liceu IX-XII prin
alegerea de atlase şcolare, dicţionare specifice disciplinelor, revista ”Terra magazin”,
compendii, hărți geografice și istorice etc.
Obiectivul II. Proiectarea şi organizarea activităţii didactice
 Toţi membrii Comisiei au elaborat planificările anuale şi semestriale ale disciplinelor
urmărind corelarea cu prevederile planurilor-cadru şi a programelor şcolare.
Documentele de proiectare și organizare a activității didactice și metodice au fost
elaborate cu ajutorul instrumentelor TIC, care au facilitat comunicarea și încadrarea în
termenele stabilite.
 În cadrul Comisiei au fost propuse discipline opționale noi și aprobate de MEN. În urma
alegerii de către elevi a disciplinelor opționale noi propuse, profesorii Comisiei au
elaborat programele și planificările corespunzătoare și acestea au primit avizul ISJ pentru
derularea la clase pe parcursul anului școlar 2016-2017. Disciplinele opționale predate la
clase, în anul școlar 2016-2017, au fost:
Istorie ”O istorie a comunismului în România”;
”Istoria evreilor.Holocaustul”
Geografie – ” Geografia turismului în România”
Socio-umane- ”Competență în mass-media”
”Abilități de viață pentru dezvoltare durabilă”
”Succesul profesional”
 Au participat, la începutul anului şcolar, la Consfătuirile pe discipline şi, pe parcursul
anului, la Cercurile metodice organizate la nivelul municipiului pentru fiecare disciplină.
 În luna noiembrie, a fost organizat şi s-a desfăşurat în şcoală Cercul Metodic al
profesorilor de Geografie, Set II licee Galaţi şi rural aferent, iar doamna profesoară
Bulgaru Mariana a susţinut activitatea cu tema: "Aplicarea metodelor, tehnicilor,
procedeelor didactice printr-o activitate demonstrativă la clasă”- (19 noiembrie 2016).
 În luna aprilie, Cercul metodic al profesorilor de istorie și socio-umane s-a desfășurat sub
forma unui curs de formare și a unei excursii tematice la Budapesta și Viena. La Cerc a
participat prof. Cristache Liliana.
 Pe parcursul întregului an școlar s-a urmărit respectarea destinaţiei numărului de ore pe
tipuri de activităţi precizate în planificări şi proiectele unităţilor de învăţare. De
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asemenea, o prioritate a membrilor Comisiei a constituit-o parcurgerea ritmică şi
integrală a conţinuturilor fiecărei discipline.
 În luna octombrie, membrii Comisiei Metodice au propus activităţile pe care le vor derula
împreună cu elevii şi partenerii educaţionali în Săptămâna “Şcoala Altfel”, care a avut loc
în luna noiembrie 2016. Astfel, s-au propus și s-au desfășurat numeroase activități
atractive cu elevii, precum concursuri, vizionări de filme documentare și educaționale,
dezbateri, activități de voluntariat în cadrul unor proiecte derulate în parteneriat, excursii
de studiu, vizite pentru orientare școlară și profesională etc.
 Toți membrii catedrei au desfășurat activităţi extrașcolare, acestea fiind înregistrate în
Calendarul de Activități educative al liceului, calendarul activităților educative
desfășurate în Școala Altfel, Săptămâna liceului și în Săptămâna Educației Globale
Obiectivul III. Derularea procesului didactic
 S-a avut în vedere asigurarea conţinutului ştiinţific adecvat obiectivelor generale şi
specifice, respectarea principiului accesibilităţii, selectarea celor mai potrivite strategii
didactice şi comunicarea coerentă în actul instructiv-educativ prin metode active.
 În procesul instructiv-educativ s-au utilizat metode și strategii didactice capabile să
stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiuînvăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile.
 S-au aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de la
disciplinele incluse în Comisia Metodică „Om şi societate”. atât pentru dezvoltarea
competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor practice.
 Profesorii din cadrul Comisiei Metodice au utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul
orelor de curs (proiector multimedia, internet, platforme educaţionale, prezentări Power
Point), atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru
evaluarea unor proiecte realizate de către elevi.
 Se promovează constant studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor
educaţionale derulate de către elevi pe parcursul anului şcolar;
 În semestrul I s-a stabilit graficul consultaţiilor pentru disciplinele de examen la
bacalaureat şi s-au desfăşurat săptămânal pe parcursul semestrului şedinţele de pregătire
ale elevilor care au optat pentru disciplinele Istorie, Geografie, Ştiinţe Socio-umane la
examenul de Bacalaureat.
Obiectivul IV. Evaluarea procesului instructiv-educativ
 La începutul semestrului au fost aplicate testele iniţiale la toate disciplinele predate de
membrii Comisiei Metodice şi s-au analizat rezultatele obţinute. Analiza a fost urmată de
o serie de măsuri de ameliorare a dificultăţilor constatate în formarea competenţelor la
elevi.
 Acest obiectiv a fost realizat şi prin antrenarea elevilor în activitatea curentă ca subiecţi ai
propriei formări, prin conceperea de către profesorii care predau istorie şi geografie şi
ştiinţe socio-umane a subiectelor de teză la disciplinele respective şi evaluarea
semestrială a elevilor.
 S-au utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât
şi metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin
referate, investigații, proiecte şi portofolii.
 S-a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor
școlare aflate în vigoare şi s-au comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor. S-au
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utilizat autoevaluarea şi interevaluarea, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a
competenţelor evaluative.
 De asemenea, s-a urmărit valorificarea potenţialului de performanţă al elevilor prin
stimularea participării şi selectarea elevilor pentru Olimpiadele şcolare, concursurile
şcolare şi sesiunile de referate ştiinţifice.
 Profesorii Comisiei Metodice au participat la concursurile şi Olimpiadele şcolare din
diferite faze în calitate de evaluatori, creatori de subiecte şi membri în Comisiile de
organizare ale acestora.
Numele profesorului

Calitatea

Etapa de organizare

Disciplina

Cristache Liliana

Propunător de
subiecte

Județeană

Sociologie

Cristache Liliana

Arbitru

Județeană

Debate ”Tinerii
dezbat”

Crudu Mihai

Evaluator

Județeană

Istorie

Bulgaru Mariana

Propunător de
subiecte

Județeană

Geografie

Bulgaru Mariana

Evaluator

Județeană

Geografie

Popa Ionica Viorica

Propunător de
subiecte

Județeană

Religie

Popa Ionica Viorica

Evaluator

Județeană

Religie

Maghiar Cătălin

Evaluator

Județeană

Istorie

Ilie Adriana

Evaluator

Județeană

Religie

Următorii profesori ai Comisiei metodice au participat prin decizie ISJ Galați, în calitate
de evaluatori și/sau membri în comisia de organizare, la prima sesiune a Bacalaureatului 20162017:
Cristache Liliana -membru în comisie și evaluator
Crudu Mihai - evaluator
La examenul de bacalaureat, elevii de la clasele a XII-a , profil Uman, au susținut examen la
Istorie (disciplină obligatorie) și Geografie / Șt. Socio-umane (la proba de profil la alegere). În
urma susținerii acestui examen cei 58 de elevi au obținut în proporție de peste 80 % note între 8
și 10.
Obiectivul V. Perfecţionarea didactică
În anul școlar 2016-2017, s-au desfăşurat activităţi metodice care au avut ca obiectiv
perfecţionarea didactică şi transmiterea modelelor de bune practici. În acest sens, toţi profesorii
Comisiei Metodice au participat, pe parcursul anului școlar, la activităţile desfăşurate în cadrul
Cercurilor Metodice la disciplinele predate.
Profesorii ariei curriculare au participat la cursuri de formare şi au contribuit la publicarea
unor lucrări. Doamna psiholog Boca-Zamfir Mioara, care desfășoară activitate de consiliere
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psihologică în cadrul Colegiului nostru, dar care este subordonată CJRAE, a susținut în Comisia
metodică de acolo o lucrare cu tema “Reglarea emoțională și strategii de coping în adolescență”.
Ca urmare a activităţii didactice desfăşurate, aşa cum reiese din prezentul raport, precum
şi a pregătirii
metodice şi ştiinţifice a membrilor Comisiei Metodice „Om şi Societate”
apreciem că au fost realizate obiectivele propuse în planul managerial pentru semestrul I, anul
școlar 2016-2017.
Responsabil Comisie Metodică „Om şi Societate”
prof. dr. Cristache Liliana

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE
DE INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII
Analiza activității desfășurate în cadrul catedrei de informatică și tehnologii pe parcursul
anului școlar 2016 – 2017 a fost corelată cu țintele strategice ale MENCS, ISJ Galați, cu
domeniile de acțiune ale Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu” și obiectivele din planul
managerial al comisiei.
I. Domeniul de acțiune curriculum
Obiective urmărite:
o Coordonarea şi monitorizarea procesului de întocmire a documentelor de proiectare
a activităților specifice activității didactice (planificări la disciplina de specialitate,
activități complementare disciplinei, portofoliul profesorului) în conformitate cu
cerințele programei și specificul clasei.
o Utilizarea eficientă a metodelor și a instrumentelor de evaluare; construirea unui
sistem de evaluare a performanțelor elevilor pornind de la competențele specifice
din programele școlare.
o Fundamentarea ofertei educaționale a colegiului pe baza nevoilor de dezvoltare
personală şi profesională a elevilor;
S-au concretizat prin:
 Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum şi adaptarea acestuia la particularitățile grupei/clasei.
 Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi
interesele educabililor, planul managerial al comisiei și planul managerial unității.
 Respectarea parcurgerii materiei, conform planificărilor calendaristice.
 Elaborarea, aplicarea şi comunicarea rezultatelor testelor inițiale
 Interpretarea testelor inițiale şi stabilirea de planuri de măsuri ameliorative
 Informarea elevilor despre progresul realizat prin motivarea notelor
 Notarea ritmică a elevilor
 Utilizarea materialelor și activităților de învățare moderne, pentru stimularea lucrului în
echipă
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 Existenta portofoliului elevului
 Elaborarea unor programe atractive pentru disciplinele opționale (prezentate și în oferta
colegiului).
Obiective urmărite:
o Pregătirea elevilor pentru performanță în vederea concursurilor școlare
o Adaptarea strategiilor didactice la stilurile individuale de învățare ale elevilor (predare,
învățare, evaluare)
S-au concretizat prin:
 Selectarea elevilor și constituirea grupelor de pregătire pentru concursurile școlare.
 S-au stabilit măsurile necesare pentru obținerea unor rezultate cât mai bune la examenul de
bacalaureat și s-a fixat un program de pregătire suplimentară a elevilor care susțin examenul
de bacalaureat la informatică (profesori: Novetschi Mușunoiu Monica Iuliana, Dimitrievici
Lucian)
 Pregătirea elevilor în vederea susținerii examenului de atestare profesională la clasele de
matematică - informatică, fixarea temelor de atestat, rezolvarea subiectelor și dezvoltarea
progresivă a aplicațiilor (profesori: Novetschi Mușunoiu Monica Iuliana, Dimitrievici
Lucian)
 Derularea activităților cercului de informatică ”FII info!” – cel puțin trei ore pe săptămână:
miercuri de la 13 a avut ca scop pregătirea suplimentară a elevilor pentru performanță–
profesor coordonator Neagu Violeta
 Promovarea și susținerea importanței programării prin îndrumarea și implicarea elevilor la
evenimentul de educație organizat la nivel mondial "Hour of Code", decembrie 2016 – toți
profesorii de informatică
 Îndrumarea și pregătirea elevilor, a lucrărilor realizate de aceștia în vederea participării la
concursurile și olimpiadele școlare de informatică, TIC, educație tehnologică, debate etc
 Îndrumarea lucrărilor participante la faza finală a concursului Info Smart - specializare
Informatică Economică, mai 2017 (profesor Popescu Mădălina)
 Organizarea unor activități de informare privind domeniul universitar și traseu profesional
pentru elevii din ani terminali (profesor Dimitrievici Lucian)
 Îndrumarea și pregătirea elevilor, a lucrărilor realizate de aceștia în vederea participării la
concursurile și olimpiadele școlare de informatică, TIC, educație tehnologică, debate etc
 Îndrumarea elevilor în formarea unor abilități practice prin realizarea unor expoziții, cu
lucrările elevilor cu având diferite teme: despre toamnă, despre Halloween, oameni de
zăpadă, felicitări, desene specifice anotimpurilor de toamnă si iarnă, diferite obiecte
decorative specifice Crăciunului – profesor Velea Marcela.
II. Domeniul de acțiune Managementul resurselor umane
Obiective urmărite:
o Formarea continuă a cadrelor didactice de specialitate în vederea aplicării
constante a metodelor active de predare, centrate pe elev, în cadrul orelor de
specialitate
o Dezvoltarea profesională prin participarea la examene, programe și cursuri de
pregătire profesională
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S-au concretizat prin: Participarea la cursuri, activități de formare și din domenii conexe
specialității.
 Participarea la activitățile metodice și științifice organizate în cadrul comisiei metodice/
catedrei, consiliului profesoral, cercurilor metodice organizate de ISJ
 Participarea profesorilor de informatică la activitățile derulate în cadrul cercului metodic
de informatică și TIC, 19 noiembrie 2016 desfășurat la Liceul Tehnologic Transporturi
Căi Ferate Galați – semestrul I.
 Organizarea activităților derulate în cadrul Cercului metodic de informatică și TIC
desfășurat la Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu”
Obiective urmărite:
o Îndeplinirea eficientă a atribuțiilor din fișa postului
o Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să
promoveze o cultură organizațională de tip rețea;
o Dezvoltarea aptitudinilor și a cunoștințelor de utilizare a mijloacelor I.T.
o Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă și
introducerea adecvată a acestora în actul didactic
S-au concretizat prin: Activitățile membrilor comisiei la nivel de școală
 Coordonarea activităților comisiei metodice Informatică și tehnologii – profesor Neagu
Violeta
 Coordonarea pe parcursul semestrului I a activităților și programele educative școlare și
extrașcolare ale unității de învățământ – profesor Popescu Mădălina
 Coordonarea activităților comisiei de lucru pentru evaluarea în vederea acreditării
ARACIP a Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu”, mai 2017 – profesor Popescu
Mădălina
 Coordonarea în calitate de președinte a activităților Comisiei de simulare a examenului de
bacalaureat și evaluare națională, an școlar 2016-2017 – profesor Popescu Mădălina
 Desfășurarea unor activități la nivelul școlii ca persoană de contact la examenele de
simulare – prof. Neagu Violeta
 Desfășurarea unor activități la nivelul școlii ca secretar în cadrul comisiei de atestare
profesională la disciplina informatică – prof. Neagu Violeta
 Evaluarea în cadrul comisiei de atestare profesională la disciplina informatică – prof.
Lăzărescu Andreea, Dimitrievici Lucian.
 Coordonarea în calitate de președinte a activităților Comisiei de bacalaureat de evaluare a
competențelor lingvistice și digitale, sesiunea de examen iunie 2017 – profesor Popescu
Mădălina
 Evaluarea elevilor în cadrul probei de competențe digitale la examenul de bacalaureat –
Prof. Neagu Violeta, Lăzărescu Andreea și Dimitrievici Lucian
 Coordonarea centrului ECDL RO252 prin planificarea şi monitorizarea examinării
modulelor ECDL Profil Bac şi ECDL Profil Start Bac – Popescu Mădălina profesor
coordonator, Dimitrievici Lucian examinator, Onose Daniel, Lăzărescu Andreea profesor
evaluator. În cadrul centrului se organizează frecvent simulări și examene ECDL.
 Activități de promovare ale Academiei CISCO CNMK – profesor Onose Daniel
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 Desfășurarea unor activități la nivelul claselor în cadrul proiectului internațional Hour of
Code (toți profesorii de informatică)
 Adaptarea și corelarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Colegiului
Național “Mihail Kogălniceanu“ la actualizările curente (prof. Neagu Violeta alături de
Bălăuță Daniela, Ganea Mariana, Crăciun Vali, Antohe Bogdan, Iosif Maria).
 Gestionarea grupului de lucru și mesaje cnmk_gl@yahoogroups.com (prof. Neagu
Violeta)
 Elaborarea subiectelor pentru examenul de diferență la informatică, clasa a XI-a,
specializare matematică-informatică, intensiv informatică, septembrie 2016 (profesor
Popescu Mădălina).
 Profesor evaluator, în cadrul concursului interdisciplinar InfoEducația, etapa județeană,
iunie 2017 - prof. Popescu Mădălina
 A propus subiecte și soluții pentru secțiunea programare a atestatului profesional în
informatică – prof. Lăzărescu Andreea și prof. Popescu Mădălina
 Coodonarea clubului de debate al colegiului – profesor Iosif Lenuța
Activitățile membrilor comisiei la nivel de municipiu:
 Profesori membri în comisia de organizare a Olimpiadei de informatică pe municipiu prof. Popescu Mădălina, Dimitrievici Lucian, Lăzărescu Andreea, Onose Daniel și Neagu
Violeta responsabil
 Profesori membri în comisia de elaborare a subiectelor propuse la Olimpiada de
informatică pe municipiu – prof. Neagu Violeta, Popescu Mădălina, Lăzărescu Andreea
 Dna Popescu Mădălina a fost profesor coordonator al comisiei de elaborare a subiectelor
în vederea susținerii examenului de atestare profesională în informatică de către elevii
claselor a XII-a specializare matematică-informatică și matematică-informatică intensiv și
secretarul Comisiei Județene de desfășurare a examenului de atestare a competențelor
profesionale. Subiectele vor fi publicate în revista de specialitate (Im)PULS++ 2017
 Membru în comisia de elaborare de variante de subiecte și bareme de corectare pentru
Olimpiada de locală de Educație tehnologică - profesor Velea Marcela
 Profesor coordonator al cercului metodic la disciplina informatică pentru liceu – prof.
Neagu Violeta
 Membru în comisia de elaborare de variante de subiecte și bareme de corectare pentru
Olimpiada de locală de Educație tehnologică - profesor Velea Marcela
 A arbitrat activități în cadrul Turneului Județean “ Europa dezbate! ” – prof. Iosif Lenuța
 A arbitrat / evaluat activități în cadrul Olimpiadei Naționale de argumentare, dezbatere si
gândire critică “ Tinerii dezbat ” – prof. Iosif Lenuța
III. Domeniul Dezvoltare comunitară
Obiective urmărite:
o Stimularea interesului pentru disciplina de specialitate prin parteneriate cu instituții
la nivel local, interjudețean și național
o Dezvoltarea unor parteneriate cu instituții de același profil din ţară şi din străinătate
o Deschiderea către comunitate, dezvoltarea și promovarea relației școalăcomunitate.
o Realizarea de parteneriate educaționale cu comunitatea locală.
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S-au concretizat prin:
 Promovarea imaginii școlii în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la
concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare
 Preocuparea membrilor comisiei pentru organizarea unor echipe mixte sau participarea
personalului din școală la diferite proiecte de dezvoltare comunitară și la alte proiecte
locale, naționale și internaționale
 Identificarea și participarea la programe educaționale care vin în sprijinul dezvoltării
profesionale (Ora de Cod, concursul Extreme Programming, Academia Cisco, Simulări
ECDL, parteneriate cu diverse instituții, etc.)
 Propunerea unor CDȘ-uri atractive pentru elevi care să determine creșterea performanței
școlare și a motivației pentru studiu
 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.
Toți membrii comisiei au desfășurat activități extrașcolare. Activitățile s-au derulat la
nivel local, interșcolar, național și sunt detaliate în raportul activităților extra curriculare.
 Actualizarea și întreținerea site-ului colegiului – profesor Dimitrievici Lucian
 Actualizarea și întreținerea paginii de facebook a colegiului cu activități extrașcolare –
profesor Popescu Mădălina
 Incheierea acordului de parteneriat pentru implementarea programelor Junior
Achievement Romania – septembrie 2016, profesor Iosif Lenuța
 Activități de promovare a colegiului în cadrul Târgului de licee organizat de ISJ Galați –
profesor Onose Daniel
 Activități de promovare a colegiului în cadrul festivității de încheiere a anului școlar –
profesor Onose Daniel
 Derularea activității de orientare școlară și profesională a elevilor de clasa a XII-a și a XIa în cadrul programului Edmundo, în colaborare cu coordonatorul regional ETN Moldova,
Anca Gîlcă, desfășurată în cadrul acestui program, cu ocazia celei de-a XX-a ediții a
Târgului Internațional de universități RIUF, martie 2017 – profesor Popescu Mădălina
 Participarea elevilor liceului la activitatea de consiliere gratuită ”Lucrul în echipă” în
parteneriat cu Asociația Euro Dezvoltare Galați și AIESEC Galați, în cadrul proiectului
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 –
noiembrie 2016 – profesor Popescu Mădălina
 Promovarea și organizarea workshop-ului ”Understanding Cambridge English: Key &
Preliminary for schools” pentru profesorii de limba engleză în parteneriat cu European
Examinations Centre – profesor Popescu Mădălina
IV. Domeniul Resurse materiale
Obiective urmărite:
o Utilizarea eficientă a mijloacelor didactice existente.
o Utilizarea mijloacelor și instrumentelor I.T.
o Achiziționarea de noi mijloace didactice.
o Încurajarea inițiativelor de tip antreprenorial ale elevilor și antrenarea lor în
identificarea de activități aducătoare de venituri în folosul scolii;
o Valorificarea bazei materiale existente pentru atragerea de resurse extrabugetare.
Preocuparea membrilor comisiei pentru utilizarea eficientă a mijloacelor didactice și
resurselor materiale s-a concretizat prin:
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 Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (calculator, ecran, proiector
multimedia, internet, prezentări Power Point etc.), atât pentru proiectarea și derularea
procesului instructiv-educativ, cât și pentru evaluarea unor proiecte realizate de elevi
 Folosirea aplicaților open-source
 Valorificarea bazei materiale existente pentru atragerea de resurse extrabugetare prin
examene și simulări ECDL
 Extinderea învățării informatizate prin utilizarea eficientă a calculatorului și a soft-urilor
educaționale – toți profesorii
 Achiziționarea de noi mijloace didactice.
- Oferirea în custodie a unui monitor pentru anul școlar 2016-2017, laboratorul 3 profesor Onose Daniel
 Realizarea unui program eficient de utilizare a rețelei de calculatoare existent în școală –
inginerul de sistem, toți profesorii
În urma analizei activităților membrilor comisiei s-au constatat ca:
1. Puncte tari
- Preocuparea pentru perfecționarea continuă, prin participarea la cursuri și alte activități
de formare și la activitățile metodice organizate de ISJ Galați
- Existența unui climat favorabil la nivelul catedrei pentru implicarea în activități diverse
care să contribuie la sporirea prestigiului școlii
- Interesul elevilor către performanță reflectat în pregătirea suplimentară a acestora în
vederea participării la olimpiadele și concursurile școlare
2. Puncte slabe
- Cantitate prea mare de informații determină uneori prezentarea într-un format expozitiv,
neatractiv.
- Lipsa de motivare în actul învățării a unor elevi
- Descurajarea profesorilor care au un program foarte încărcat de activități școlare și
extrașcolare
- Resursele extrabugetare nu acoperă nevoile școlii (hardware sau software).
- Calculatoarele depășite moral și lipsa licențelor nu permit realizarea unor discipline
opționale atractive
- Laboratoare de informatică inadecvate cu mobilier degradat și lipsite de spațiu
- Programul de studiu în două schimburi sau lipsa unui spațiu de lucru împiedică pregătirea
suplimentară a elevilor pentru performanță
3. Oportunități
- Derularea cursurilor acreditate ECDL, CISCO pentru elevi și cadre didactice;
- Colaborare cu Inspectoratul școlar Județean Galați în organizarea competițiilor școlare și
desfășurării examenelor de atestat profesional;
- Posibilitatea implicării în programe de cooperare naționale
- Folosirea platformelor online și a instrumentelor TIC în procesul de evaluare
- Posibilitatea implicării elevilor și profesorilor și în alte tipuri de concursuri, competiții și
activități școlare
4. Amenințări
- Educația nu mai este privită de către elevi ca un mijloc de promovare socială.
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Atracția exercitată asupra elevilor de tehnologia informațională contribuie la diminuarea
timpului acordat studiului.
Mobilitatea cadrelor didactice la unele discipline, lipsa continuității
Reorientarea absolvenților de gimnaziu către alte licee
Responsabil comisie metodică,
profesor Neagu Violeta

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE
„EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI ARTE”
În anul școlar 2016-2017, activităţile instructiv-educative şi metodice ale membrilor ariei
curriculare „Educaţie fizică şi arte” s-au subordonat obiectivelor stabilite în planul managerial al
comisiei metodice.
OBIECTIVUL I Valorificarea resurselor umane
La începutul anului școlar, s-a reorganizat colectivul Ariei curriculare (care include
discipline diferite – Educaţie fizică, Educaţie vizuală, Educaţie muzicală), s-au stabilit normele
didactice pentru fiecare profesor şi pe fiecare disciplină.
Profesorii disciplinelor educaţie muzicală şi educaţie vizuală, s-au consultat şi au selectat
din lista aprobată, manualele şi materialele auxiliare şi pe cele adecvate procesului instructiv –
educativ.
OBIECTIVUL II Proiectarea şi organizarea activităţii didactice
Toţi membrii ariei curriculare au urmărit corelarea planificărilor semestriale ale
disciplinelor cu prevederile planurilor şi programelor şcolare.
În timpul orelor de educaţie fizică, educaţie vizuală şi educaţie muzicală, s-a pus accentul
pe realizarea obiectivelor cuprinse în planificările anuale şi semestriale, testarea iniţială,
identificarea elevilor capabili de performanţă care să facă parte din echipele reprezentative, cor,
trupele de teatru şi dans modern ale şcolii.
Evoluţia elevilor a pornit de la testele iniţiale, notarea curentă şi rezultatele finale ale
semestrului, au evidenţiat acomodarea elevilor cu cerinţele programelor şi progresul realizat
după o ghidare didactică adecvată la cerinţele colectivului.
Pe parcursul semestrului s-a urmarit respectarea destinaţiei numărului de ore pe tipuri de
activităţi, precizate în planificări şi proiectările unităţilor de învăţare. De asemenea, o prioritate a
membrilor catedrei a constituit-o parcurgerea ritmică şi integrală a conţinutului fiecărei
discipline.
OBIECTIVUL III
Derularea procesului didactic
S-a avut în vedere asigurarea conţinutului ştiinţific adecvat obiectivelor generale şi
specifice, respectarea principiului accesibilităţii, selectarea celor mai potrivite strategii didactice
şi comunicarea coerentă în actul instructiv-educativ prin metode active.
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A fost stabilit graficul pregătirii echipelor reprezentative de fotbal, baschet, volei, trupei de
teatru şi cor ale şcolii în vederea participării la O.N.S.S., concursuri şi festivaluri din timpul
anului şcolar.
OBIECTIVUL IV
Evaluarea procesului instructiv-educativ
Acest obiectiv a fost realizat prin pregătirea elevilor în activitatea curentă ca subiecţi ai
propriei formări prin conceperea de către profesori a itemilor şi standardelor de performanţă
necesare evaluării elevilor. De asemenea, s-a urmărit valorificarea potenţialului de performanţă
al elevilor prin stimularea participării şi selectarea elevilor pentru O.N.S.S., concursuri,
spectacole şi festivaluri şcolare.
Profesorii ariei curriculare au participat la concursurile şi Olimpiadele Şcolare din
diferite faze în calitate de organizatori ( Cazanoschi Gelu – baschet fete, băieţi – faza judeţeană,
Munteanu Dumitru – fotbal faza judeţeană), evaluatori ( arbitri Caznoschi Gelu – baschet fete,
băieţi; Munteanu Dumitru – fotbal)
Prof. ROLEA CRISTIAN
 A participat în calitate de profesor evaluator și coordonator al lucrărilor înscrise la
activitatea „Arta verde” , desfășurată în cadrul proiectului „Supraviețuitorii climei”,
ediția a VI-a și a concursului juețean „Francartistes en herbe” , ediția a III-a, aprilie
2017.
 A participat ca membru în comisiile examenelor de Bacalaureat, Evaluare
Națională,Titularizare și Definitivat
 A făcut parte din comisia de evaluare a competențelor de specialitate pentru
admiterea în clasa a IX-a profil învățători, din cadrul sesiunii din mai a examenelor
de Evaluare Națională 2017, sesiune desfășurată la CNCN Galați.
OBIECTIVUL V Perfecţionare didactică
În anul școlar 2016-2017, s-au desfăşurat activităţi metodice care au avut ca obiectiv
perfecţionarea didactică.
- Profesorii Ariei curriculare au participat la Consfătuirile metodice ale disciplinelor –
septembrie 2016
- Prof. Cazanoschi Gelu, Prof. Munteanu Dumitru au participat la cercul metodic de
educaţie fizică: Sem I Colegiul Naţional „Costache Negri” 19.11.2016
- Prof. Cazanoschi Gelu, Prof. Munteanu Dumitru au organizat Cercul Metodic al
profesorilor de Educaţie Fizică pe semestrul II.
- Prof. Rolea a participat la cercurile metodice a profesorilor de arte vizuale
- Prof. Cepraga Constantin, a participat la cercul metodic al profesorilor de educaţie
muzicală Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” 26.11.2016 și şi semestrul II, Scoala
Gimnazială Nr. 28
- Prof. Cazanoschi Gelu a susţinut lecţia deschisă cu tema „Dezvoltarea forţei generale cu
accent pe tonifierea principalelor grupe musculare” clasa IXD susţinand şi referatul cu
aceeaşi temă
- Prof. Munteanu Dumitru a susţinut lecţia deschisă cu tema „Consolidarea aruncării la coş
cu o mană de pe loc” clasa VIIA susţinand şi referatul cu tema „Jocul sportiv, mijloc de
dezvoltare fizică generală”

50

-

-

Prof. Rolea Cristian a susţinut în semestrul I referatul cu tema „Metode interactive de
predare a educaţiei artistice” iar în semestrul II, lecţia deschisă „Arta decorativă şi spaţiul
ambiental ” Clasa XB
Prof. Rolea Cristian a organizat și participat la Târgul de Oferte „Cariera 2017”,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
Prof. Rolea Cristian: Coordonator Club Teatru „Studio 21” Lider Senior, Club
Voluntariat I.M.P.A.C.T. , „AICI ŞI ACUM”,

Ca urmare a activităţii didactice desfăşurate aşa cum reiese din prezentul raport, precum şi
a pregătirii metodice şi ştiinţifice a membrilor Ariei curriculare „Educaţie fizică şi Arte”,
apreciem că au fost realizate obiectivele propuse în planul managerial pentru anul şcolar 20162017
Responsabil Comisie metodică Educație fizică și arte
profesor Munteanu Dumitru

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE LUCRU
PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ
Analiza activității desfășurate în cadrul Comisiei de Formare continuă şi Perfecţionare pe
parcursul anului școlar 2016 – 2017 a fost corelată cu țintele strategice ale MENCS, ISJ Galați,
cu domeniile de acțiune ale Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu” și obiectivele din planul
managerial al comisiei.
Domeniul de acțiune Managementul resurselor umane
Obiective urmărite:
 Formarea continuă a cadrelor didactice de specialitate în vederea aplicării constante a
metodelor active de predare, centrate pe elev, în cadrul orelor de specialitate
 Dezvoltarea profesională prin participarea la examene, programe și cursuri de pregătire
profesională
1. CURSURI ŞI SEMINARII DE FORMARE
În cadrul Consiliului profesoral al colegiului a fost organizată o activitate de formare și
dezvoltare profesională a profesorilor cu tema ”Strategii de predare-evaluare integrată”, iunie
2017, organizator profesor Popescu Mădălina, lucrare metodică prezentată de profesor Cristache
Liliana.
Popescu Mădălina, informatică, grad didactic I (Director)
 Participare la workshop-ul ”Managementul calității – domeniu de referință în dezvoltarea
instituțională a unităților de învățământ preuniversitar” – organizat în cadrul cercului
metodic Manageri învățământ liceal din 25 ianuarie 2017.
 Participare la workshopul cu tema ”Eficacitatea educațională, domeniu de referință în
dezvoltarea instituțională a unității de învățământ pentru valorificarea rezultatelor
învățării” – organizat în cadrul cercului metodic Manageri învățământ liceal din 24 mai
2017
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Bălăuță Dana, chimie, grad didactic I (Director Adjunct)
 Workshop-ul "eTwinning - o comunitate de învățare, februarie 2017, CNMK
 Workshop Cambridge English: Key for Schools and Cambridge English: Preliminary for
Schools, 7.05.2017, 3 ore, European Examnations Centre
 Curs formare ,,Inițiere în astrobiologie și tehnologii spațiale’’, 7-10.08.2017 , Biroul
European de Resurse pentru Educaţie Spaţială - România (ESERO România)
 Curs formare ,, Mentoring in school’’, 27.06-31.08.2017, European Schoolnet Academy
 Curs formare ,, Eco – efficient’’, 10.07-31.08.2017, 15 ore, Terra Mileniul III
Apostu Roxana, limba germană, grad didactic II
 Workshop: Dezvoltarea gândirii creative - un model, iunie 2017, CJRAE Galați
Bîra Rodica Liliana, limba franceză, grad didactic I
 Cursuri de formare pe didactica FLE în cadrul Simpozionului internaţional "Partager
pour s'enrichir", 24 credite, Asociaţia Română a Profesorilor de Franceză
 Atelier de scriere a proiectelor de Mobilitate ERASMUS+, domeniul TINERET,
MobilitatE+, 7-9 aprilie 2017, Alba-Iulia
Boca-Zamfir Mioara, psihologie, definitivat
 Curs formare "Tulburări disruptive, de control al impulsurilor si de conduită la copil şi
adolescent.", ianuarie 2017, 10 credite, CJRAE Galaţi
 Work-shop "Calea de a fi un părinte bun" – Universitatea Danubius, Galați, 30 mai 2017
 Webminar – „Eficientizarea evaluarii prihologice la copii și adolescețti printr-o solutie
online”, mai 2017, Cognitrom Cluj
 Workshop „Tainele Psihotanatologiei și ale procesului de întinerire”, martie 2017,
Universitatea Danubius, Galați
Bulgaru Mariana, geografie, grad didactic I
 Program de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice
pentru examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante
PFDT, 30.10.2016 - 29.01.2017, 30 credite, 120 ore, CCD Galaţi
Coadă Gelu Daniel, Matematică, grad didactic I
 Program de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice
pentru examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante
PFDT, iunie-septembrie 2016 , 30 credite, 120 ore, CCD Galaţi
Codreanu Oana, Istorie, definitivat
 Curs formare ,,Management organizaţional, comunicare şi leadership”, 22.10.2016 22.01.2017, 15 credite, 60 ore, SIP Galaţi
Condurache-Bota Gică, geografie, grad didactic I
 Program de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice
pentru examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante
PFDT, 30.10.2016 – 22.01.2017, 30 credite, 120 ore, CCD Galați
 Instruire diferenţiată bazată pe teoria inteligenţelor multiple – CCD Galați
 Workshopul Internațional ”US CAREER DAY”, ediția a II-a.
 International Balkan Workshop on Applied Physics – Ovidius University, Constanța, 7-9
iulie 2016
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Cristache Liliana, socio-umane, grad didactic I
 Curs formare ,,Management organizaţional, leadership şi comunicare”, 22.10.201622.01.2017, 15 credite, 60 ore, SIP Galaţi
 Seminar "Formarea cadrelor didactice pentru predarea educaţiei interculturale", 7-8
octombrie 2016, 16 ore, Institutul Intercultural Timişoara în sprijinul proiectului
european “NICeR” si co-finanţat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice al
Guvernului României. Institutul Intercultural Timişoara
 Seminar de formare "Introducere în tehnicile de argumentare și dezbatere", 0102.04.2017, 16 ore, ISJ Galați și Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu"
 Tabăra de leadership pentru profesori și instructori de dezbateri, 24-28 . 07.2017, 24 ore,
ARDOR Muntenia
Dobrinoiu Maria, limba engleză, grad didactic I
 Cambridge English Seminar, 24 mai 2017, CNMK Galați
 Cambridge English: First & Cambridge English: Advanced Workshop, 4 martie 2017,
CNAIC Galați
 Cambridge English: Key & Cambridge English: Preliminary Workshop, 7 mai 2017,
CNMK Galați
 Welcome to the Wider World of English Teaching, 11 mai 2017, CNCN Galați
 Gateway to ELT, Fischer International and National Geographic Learning, aprilie 2017
 „Educaţie parentală - Instrumente pedagogice utilizate în socializarea tinerilor adulţi cu
părinţii”, 24 ore,iunie 2017, CCD Galați
Drăgan Aurora, limba engleză, grad didactic I
 Workshop-ul Cambridge English: Key for Schools and Cambridge English: Preliminary
for Schools, 07.05.2017, EEC, CNMK,
 Cambridge English Seminar, 24.05.2017, 4 ore, National Geographic Learning
 Webinar : Passport To Advanced Exam Success, 16.03.201, National Geographic
Learning
 Webinar : Teaching Reading And Writings In The Young Learner Classroom,
27.04.2017, National Geographic Learning
 Webinar : The Power Of TED In The 21st Century Communication Classroom,
30.03.2017, National Geographic Learning
Ganea Mariana, chimie, grad didactic I
 Program de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice
pentru examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante
PFDT, 30.10.2016 – 29.01.2017, 30 credite, 120 ore, CCD Galați
 Workshop " eTwinning - o comunitate de învățare" , februarie 2017 , Lic Tehn. "Simion
Mehedinți"
 Workshop ,,Violența în mediul școlar*, 3 martie 2017 , CCD, Galați
 Curs ,,Introducere în Schimbări Climatice*. 30 ian-12 mart 2017. 30 ore, București –
Fundația Terra Mileniul III
Iosif Lenuța, Ed. Antreprenorială, grad didactic I
 Curs formare " Encouraging Creative Thinking" ERASMUS +, 10.10.2016 - 14.10.2016,
40 ore, ITC International TEFL Certificate, Praga , Republica Cehă
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 Curs de formare: ”MEDPRO - management educațional și dezvoltare profesională” –
120 ore și 30 de credite
Lăzărescu Andreea Monica, informatică, grad didactic II
 Curs de formare: “Managementul proiectelor educaționale”, organizat de CCD Galați
Maghiar Cătălin, socio-umane, definitivat
 Curs formare ,,Managementul proiectelor educaționale”, octombrie - noiembrie 2016, 15
credite, 60 ore, SIP Galaţi
Neagu Mihaela, Limba engleză, grad didactic I
 Curs formare ,,Managementul proiectelor educaţionale”, 14.01.2016- 11.02.2017, 15
credite, 60 ore, SIP Galaţi
 Seminar web “Making your lessons visual for the screenage student”, 24.11.2016,
National Geographic Learning -Cengage Learning – Fischer
 seminarului Mini- Cambridge Day (noiembrie 2017)
 Seminar web “Understanding reading assessment – what every teacher should know’’,
23.01.2017, Cambridge English Language Assessment
 Seminar web “Understanding assessment : Listening”, 21.02.2017, Cambridge English
Language Assessment
 Seminar web “ Passport to advanced exam success”. 16.03.2017, National Geographic
Learning ; Fischer International
 Seminar web “The power of TED in the 21st century communication classroom’’,
30.03.2017, National Geographic Learning
 Seminar web ’’Teach with digital – using digital tools to enrich your learners’
vocabulary’’, 24.04.2017 , Cambridge English Language Assessment
 Seminar web: “ Teaching reading and writing in the young learner classroom”,
27.04.2017, National Geographic Learning
 Seminar web “Teach with digital: using digital tools to improve writing”, 8.05.2017,
Cambridge English Language Assessment
 Seminar web “ Revised Cambridge English- Young Learners tests” 24.05.2017,
Cambridge English Language Assessment
 Seminar web “Teach with digital: Developing digital skills for language teaching”,
19.06.2017, Cambridge English Language Assessment
 Seminar web “Teach with digital: using digital tools for developing Personal Learning
Networks”, 17.07.2017 , Cambridge English Language Assessment
 Seminar web “ TED Talks for Teens: An idea worth spreading”, 24.08.2017, National
Geographic Learning
Neagu Violeta, informatică, grad didactic I
 Curs de formare organizat de CCD: ”Pedagogia activităților extracurriculare” (11 credite)
Oancă-Leonte Anca, Limba engleză, grad didactic I
 Curs formare ,,Managementul proiectelor educaţionale”, 14.01.2016- 11.02.2017, 15
credite, 60 ore, SIP Galaţi
 seminarului Mini- Cambridge Day (noiembrie 2017)
Onose Daniel, Fizică-informatică, grad didactic I
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 Program de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice
pentru examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante
PFDT, 30.10.2016 – 22.01.2017 , 30 credite, 120 ore, CCD Galaţi
Popa Ionica-Viorica, religie, grad didactic I
 Program de formare continuă ,,Inspecția școlară’’, avizat prin adresa MEN cu nr. 56776/
20. 11. 16;
 Participare la cursuri de formare în Belgia, Bruxelles,9 - 13 nov. 2016
Tocilianu Diana, Limba engleză, grad didactic II
 Curs formare ,,Proiecte internaţionale de colaborare educaţională, octombrie 2016, 6
credite, 24 ore, CCD Galaţi
 Workshop-ul Cambridge English: Key for Schools and Cambridge English: Preliminary
for Schools, 07.05.2017
Velea Marcela, Ed. Tehnologică, grad didactic I
 Curs formare ,, Management organizaţional, comunicare şi leadership”, 16.08-25.09.
2016, 15 credite, 60 ore, SIP Galaţi
Vizinteanu Florina Rodica, grad didactic II
 Curs de formare ”Management organizaţional leadership şi comunicare”, 22.10.2016 22.01.2017, 15 credite, 60 ore, Facultatea de Economie şi ştiinţe politice Iaşi
Amarine Cătălina, laborant
 Curs de formare ,,Management organizaţional, comunicare şi leadership” ,
22.10.2016-22.01.2017, 15 credite, 60 ore, SIP Galați
Gherghișan Dana, secretar șef
 Curs Arhivar, 28.11.2016-12.01.2017, 120 ore, Camera de Comerț, Industrie, Navigație
și Agricultură
Iosif Maria, administrator de patrimoniu
 Curs de formare Achiziții publice prin intermediul SEAP, Eurotraining, iulie, Galați
Condrat Dorina, contabil șef
 Curs de formare Achiziții publice prin intermediul SEAP, Eurotraining, iulie, Galați
 Curs de pregătire în domeniul fiscalității – split TVA, Camera Consultanților Fiscali,
Constanța
2. SIMPOZIOANE, CONFERINŢE
Popescu Mădălina, informatică, grad didactic I (Director)
 Participare cu lucrarea ”eTwinning-poveste de început” în cadrul celei de-a V-a ediții a
Simpozionului ”eTwinning-o comunitate de învățare” inclus în CAER 2017
Bălăuță Dana, Chimie, grad didactic I (Director adjunct)
 Conferința ,,De la descoperirea și valorificarea potențialului nativ al copilului la
performanță fără stress” , 04.11.2016, Asociația Gifted Education for Family
 Simpozion național ,,Educația ecologică și societatea umană’’, 26.05-12.06.2017, Liceul
teoretic Emil Racoviță Galați
 Simpozion național "eTwinning - o comunitate de învățare", 13.05.2017, CNMK
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 Conferință pe Skype cu Global Confederation of Romanian Students din Suedia prilejuită
de prezentarea studiilor în Anglia
 Participarea la workshopul "KET & PET" desfășurat la CNMK Galați și organizat de
European Examination Centre București
 Participarea la workshopul: "Vindecă-ți viața! Mic ghid pentru o stimă de sine mare"
organizat de CJRAE Galați
Alexandru Tanța, limba și literature română, grad didactic I
 Conferinţa ,,De la descoperirea şi valorificarea potenţialului nativ al copilului la
performanţă fără stress”, 4.11.2016 , Asociaţia Gifted Education for Family
Apostu Roxana, limba germană, grad didactic II
 Simpozion național "Modalități inovative de realizare a dialogului intercultural", mai
2017, Colegiul Național "Calistrat Hogaș" Piatra Neamț
Bîra Rodica Liliana, limba franceză, grad didactic I
 Simpozionul internaţional "Partager pour s'enrichir", Asociaţia Română a Profesorilor de
Franceză
Boca-Zamfir Mioara, psihologie, definitivat
 Participare Conferinţa internaţională PSIWORLD 2016, octombrie 2016, 15 credite,
Facultatea de psihologie Bucureşti
 Participare Conferința națională „Educație, cuplu, sexualitate, spiritualitate”, 5-7 mai
2017, APEH Iași
Bulgaru Mariana, geografie, grad didactic I
 Conferința ”Tinerii și propriile valori”, 19.10. 2016, Centrul Internațional Antidrog și
pentru Drepturile Omului
 Participare la a V-a ediție a Simpozionului regional ”eTwinning – o comunitate de
învățare”, inclus în CAER 2017, avizat de MEN, cu nr. 26404/16.02.2017, domeniul
științific, poziția 1418, desfășurat la Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați, cu
lucrarea ”ETWINING – Mesaj European”
Cristache Liliana, socio-umane, grad didactic I
 Conferința ,,De la descoperirea şi valorificarea potenţialului nativ al copilului la
performanţă fără stress”, 04.11.2016, Asociația Gifted Education
 Conferinţa cu tema “Dăm valoare copilului tău” ,activitate ce a avut ca obiectiv o
campanie naţională de informare şi conştientizare “De la descoperirea şi valorificarea
potenţialului nativ al copilului la performanţă fără stres” cu participarea prof. dr. Florian
Colceag
 octombrie-decembrie 2016 la proiectul Consiliului Europei cu titlul “Competenţe pentru
cultură democratică şi dialog intercultural” (“Competences for Democratic Culture and
Intercultural Dialogue”)
Condurache-Bota Gicu, geografie, grad didactic I
 Ediția a IV-a a Conferinței Școlilor Doctorale UDJG, 2-3 iunie 2016
Dimitrievici Lucian Traian, informatică, grad didactic I
 Conferința internațională ,,System Theory, Control and Computing (ICSTCC), 13-15
octombrie 2016, Sinaia
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 Fifth International Conference for Radiation and Applications in Various Fields of
Research, Muntenegro, 12-16 iunie 2017
 Scientific Conference of Doctoral Schools from “Dunărea de Jos” University of Galati
(CCSD-UDJG 2015), 6-8 iunie 2017
Dobrinoiu Maria, Limba engleză, grad didactic I
 Conferința Mini Cambridge Day,10.11.2016, Eurolingva Oradea şi CNMK Galaţi
 Simpozion național „Noile media, literatura și lumea postmodernă”, 28 martie 2017,
CCD Galați
 Simpozion național „Paradigmele Postmodernității”, martie 2017, CCD Galați
 Conferința internațională „Antreprenoriatul Meşteşugăresc în Europa’’, 1-2 iunie 2017
 Simpozionul județean "Bune practici în implementarea proiectelor Erasmus+", 24 mai
2017, CCD Galați
Simpozionul educațional "Stelele Științei", 31 martie 2017, CCD Galați

 Simpozion internațional " Valori didactice nationale, premise pentru un învățământ
european", 10 iunie 2017, CCD Galați
 Forumul Educațional Magister, mai 2017, CCD Galați
Drăgan Aurora, Limba engleză, grad didactic I
 Conferința ,,De la descoperirea și valorificarea potențialului nativ al copilului la
performanță fără stress”, 04.11.2016, Asociația Gifted Education for Family
 Conferința Mini Cambridge Day,10.11.2016, Eurolingva Oradea şi CNMK Galaţi
 Simpozionul "Holocaust, Never Again” , 27.01.2017, CCD Galaţi
 Simpozion ”Modele de comunicare interculturală în educația contemporană”,
19.05.2017, 4 ore, CCD Galați
Ganea Mariana, chimie, grad didactic I
 Simpozion " eTwinning - o comunitate de învățare",13 mai 2017 , CNMK
 Conferința Craft Entrepreneurship in E.U. - Erasmus+, 1-2 iun 2017, Galați
 Sesiunea de Comunicări Științifice "Chimia Verde - Chimia Durabila", ed III
 18 mart 2017 , C.T. "Alexe Marin", Slatina
 Simpozion național ,,Educația ecologică și societatea umană”, 26 mai-12 iun 2017, LER
 Simpozionul Internațional ”Fereastră către stele” , 10 - 11 martie 2017 , Iași
 Simpozion "Apa izvorul vieții – Supraviețuitorii climei", 9 iunie 2017 , CNMK
Geru Doina, Limba engleză, grad didactic I
 Conferința ”Tinerii și propriile valori”, 19.10. 2016, Centrul Internațional Antidrog și
pentru Drepturile Omului
Ilie Adriana Nicoleta, religie, grad didactic I
 Conferința "De la descoperirea și valorificarea potențialului nativ al copilului la
performanță fără stres.", 04.11.2016, Asociația Gifted Education for Family
 Conferință "Minunata lume nouă. Revoluția culturală a modernității"- scriitorul Mihai
Gheorghiu-Aula Magna
 Simpozion științific-" 2016- Anul omagial al educației religioase al tineretului ortodox și
anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești"
la Muzeul Istoriei,Culturii și Spiritualității la Dunărea de Jos
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 Simpozionul internațional ”Anul omagial al educației religioase și al tineretului ortodox”
și ”Anul comemorativ al Sfântului Martir Antim Ivireanu și al tipografiilor bisericești”,
10-11.11. 2016, Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Teologie Ortodoxă și
Arhiepiscopia Dunării de Jos
 Simpozionul "Holocaust, Never Again” , 27.01.2017, CCD Galaţi
 Simpozion"Ce așteaptă Biserica de la tineri și ce așteaptă tinerii de la Biserică" la Muzeul
Istoriei,Culturii și Spiritualității la Dunărea de Jos
Ionescu Andreea, limba engleză, definitivat
 Conferința Mini Cambridge Day,10.11.2016, Eurolingva Oradea şi CNMK Galaţi
Lăzărescu Andreea Monica, informatică, grad didactic II
 Simpozionul internațional “ Cartea, condiție a demersului educațional de calitate”, cu
lucrare care a fost publicată în cartea cu același nume, înregistrată cu ISSN
Mogoș Cătălin, Biologie, definitivat
 Conferința "De la descoperirea și valorificarea potențialului nativ al copilului la
performanță fără stres.", 04.11.2016, Asociația Gifted Education for Family
Neagu Mihaela, Limba engleză, grad didactic I
 Conferința Mini Cambridge Day,10.11.2016, Eurolingva Oradea şi CNMK Galaţi
 Simpozionul "Holocaust, Never Again” , 27.01.2017, CCD Galaţi
 Conferinta Gateway to ELT Teacher Training Day, 30.03.2017, National Geographic
Learning, Fischer International
 Conferința Regională CJRAE , Ed. XIV, ,,Consilierea psihopedagogică, între teorie și
practică”, workshop-ul ,,Efectele TV-ului si internetului (bullying si cyberbullying)
asupra minții umane”, 8.06.2017
Necula Carmen, matematică, grad didactic I
 Conferinţa susţinută de prof. Dr. Florian Colceag “De la descoperirea şi valorificarea
potenţialului nativ al copilului la performanţă fără stres”, eveniment din cadrul
Campaniei “Performanţă fără stres” iniţiată de Asociaţia Gifted Education for Family.
Oancă-Leonte Anca, Limba engleză, grad didactic I
 Conferința Mini Cambridge Day,10.11.2016, Eurolingva Oradea şi CNMK Galaţi
Onose Daniel, Fizică-informatică, grad didactic I
 Conferința ,,Tinerii și propriile valori”, 19.10.2016, CIADO România
 Conferinţa ,,Ştiinţă şi cercetare la malul Dunarii”, 20.10.2016, Universitatea "Danubius"
Galaţi
 Conferința Regională CJRAE , Ed. XIV, ,,Consilierea psihopedagogică, între teorie și
practică”, workshop-ul ,,Efectele TV-ului si internetului (bullying si cyberbullying)
asupra minții umane” , 8.06.2017
Popa Ionica-Viorica, religie, grad didactic I
 Simpozionul Internațional ”Anul omagial al educației religioase și al tineretului ortodox”
și ”Anul comemorativ al Sfântului Martir Antim Ivireanu și al tipografiilor bisericești”,
10-11.11. 2016, Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Teologie Ortodoxă și
Arhiepiscopia Dunării de Jos
 Participare la cursuri de formare în Belgia, Bruxelles, 9 - 13 nov 2017
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 Participare la Simpozionul ”Ce așteaptă Biserica de la tineri și ce așteaptă tinerii de la
Biserică. Curajul de a mărturisi credința azi”, din Proiectul Național ”Teologia în
contemporaneitate” inclus în CAEN avizat de MENCS Nr . 28269/11.03.2016;
 Grupul de lucru pentru programe școlare de nivel gimnazial la disciplina religie - Cultul
Ortodox, al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, București, 21 - 23
septembrie și Bușteni 13-15 nov. 2016;
Radef Mihaela, Limba engleză, grad didactic II
 Conferința Mini Cambridge Day, 10.11.2016, Eurolingva, Oradea - CNMK Galaţi
Radu Cătălina Geanina, Limba română, grad didactic I
 Conferința ,,De la descoperirea și valorificarea potențialului nativ al copilului la
performanță fără stress” 04.11.2016, Asociația Gifted Education for Family
 Simpozion județean ,,Evaluarea formativă-reper al demersului didactic modern’’ cu
lucrarea ,,Modalități de evaluare formativă a genului liric’’
 Simpozion regional ,,eTwinning- o comunitate de învățare’’
 Simpozion național ,,Paradigmele (Post)Modernității’’
 Forumul Educațional Magister cu tema ,, Școală și familie- nevoia de comuniune’’
Tocilianu Diana, Limba engleză, grad didactic II
 Conferința Mini Cambridge Day, 10.11.2016, Eurolingva, Oradea - CNMK Galaţi
 Conferința ,,De la descoperirea și valorificarea potențialului nativ al copilului la
performanță fără stress” 04.11.2016, Asociația Gifted Education for Family
 Simpozion național "Modalități de realizare a dialogului intercultural", mai 2017
 Simpozion internațional "Interculturalitatea și interdisciplinaritatea - teme primordiale ale
educației", 19.05.2017
 Simpozion internațional " Valori didactice naționale, premise pentru un învățământ
european", 10.06.2017
3. PUBLICAŢII, LUCRĂRI METODICE
Popescu Mădălina, informatică, grad didactic I (Director)
 Participare cu lucrarea ”eTwinning-poveste de început” în cadrul celei de-a V-a ediții a
Simpozionului ”eTwinning-o comunitate de învățare” inclus în CAER 2017
 Publicarea în revista de specialitate (Im)PULS++ nr. 11/2017 a articolului „Aplicația
Chestionar- Visual C”, ISSN 2067-9815
Bălăuță Dana, chimie, grad didactic I (Director Adjunct)
 Articole în Viața Liberă și Știri de Galați, 30.10.2016; 19.01.2017
 concursul Cum se face (http://stiridegalati.ro/elevi-ai-colegiului-mihail-kogalniceanupremiati-de-politehnica-din-bucuresti/) și Euroşcola (http://stiridegalati.ro/eleviicolegiului-national-mihail-kogalniceanu-la-parlamentul-european/). Marșul
absolvenților CNMK.
Antohe Bogdan, Matematică, grad didactic I
 Coautor culegere " Evaluarea naţională 2017- matematică şi ştiinţe la finalul clasei a VIa", editura Paralela 45, Piteşti
 Coautor culegere "Matematica. Evaluarea naţională 2017 - initiere. Notiuni teoretice şi
50 de teste dupa modelul M.E.N.C.S. clasa a VIII-a", editura Paralela 45, Piteşti
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Apostu Roxana, limba germană, grad didactic II
 Referat- Poveştile poliţiste în predarea limbilor străine
Boca-Zamfir Mioara, psihologie, definitivat
 Publicare articol în volumul Conferinţei Psiworld 2016, octombrie 2016,
 Facultatea de psihologie Bucureşti
 Susținere lucrare „Inventarul Revizuit Cyber-bullying. Validare pe populația de
adolescenți români” în cadrul Școlii de vară internațională„Cercetarea psihologică și
educațională fără frontiere”, Ediția a III-a – Iași, 25-27 mai 2017, Facultatea de
psihologie și Șt ale educației, UAIC -Iași
Condurache-Bota Gicu, geografie, grad didactic I
 RECENT DEVELOPMENTS IN AIR QUALITY IN EUROPE, Annals of “Dunarea de
Jos” University of Galati, Mathematics, physics, theoretical mechanics fascicle II, year
VII (XXXVIII) 2015, no. 2
Drăgan Aurora, limba engleză, grad didactic I
 Referat Insights of Learning Vocabulary
Dobrinoiu Maria, limba engleză, grad didactic I
 Articol Educatie cu bunatate: "O Perspectiva Umanist Buddhista"- iunie 2017, CCD
Galați
Ganea Mariana, Chimie, grad didactic I
 Lucrare ,,Încălzirea globală în Arctica’’, 18 martie 2017, C.T. "Alexe Marin" Slatina
 Lucrare ,,Cosmeticele-un rău necesar?’’, 10-11 martie 2017, Iași-Asociația Cultural
Științifică Pleiadis
 Lucrare ,,Chimia- Sursă de energie, 12-13 mai 2017, Facultatea de Chimie, București
 Carte de rezumate – CH3IMIA prieten sau dușman?!
Lăzărescu Andreea, informatică, grda didactic II
 Participare la simpozionul internațional “ Cartea, condiție a demersului educațional de
calitate”, cu lucrare care a fost publicată în cartea cu același nume, înregistrată cu ISSN
Neagu Mihaela-Simona, limba engleză, grad didactic I
 referat Teaching Mixed Ability Classes
Popa Ionica-Viorica, religie, grad didactic I
 Publicație, în volumul de studii ,,Teologie şi educație la Dunărea de Jos”, decembrie
2016, Arhiepiscopia Dunării de Jos
 autor al lucrării”Manual de Religie – cultul ortodox, clasa a V-a”, Editura CD-PRESS,
București, 2017;
 articol „Pelerinajul stimulează dezvoltarea intelectuaă și gândirea creatoare a elevilor” în
periodicul de specialitate „Călăuza Ortodoxă”, editat de Arhiepiscopia Dunării de Jos
Galați, nr. 333
Radu Cătălina, limba și literartura română, grad didactic I
 Participare cu lucrarea ,,Modalităţi de evaluare formativă în ora de literatură” în cadrul
Simpozionului judeţean ,,Evaluarea formativă – reper al demersului didactic modern”,
organizat de Şcoala ,,Ştefan cel Mare” şi ISJ Galaţi
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Tocilianu Diana, limba engleză, grad didactic II
 Studiu ”The elusive concept of utterance - strategies of communication through
utterance”, octombrie 2016, Asociația Arta și Viața Galați
 Studiu ”From ancient to modern Britain”, octombrie 2016, Asociația Arta și Viața Galați
 Studiu ” The elusive concept of utterance - Bakhtinian voices” , octombrie 2016,
Asociația Arta și Viața Galați
 Studiu ”Halloween in School”, iunie 2017, Revista ProEducational
 Articol ” Learning to bridge learning to life”, iunie 2017, Revista Științifică – Asociația
Arta și Viața Galați
Vizinteanu Rodica Florina, limba franceză, grad didactic II
 Referat - Evaluarea competenţelor lingvistice- de la teorie la practică
4. ACTIVITATE CA FORMATOR
Cristache Liliana, socio-umane, grad didactic I
Formator curs "Managementul proiectelor educaţionale" , octombrie 2016-februarie
2017, 3 grupe x 60 ore, SIP Galaţi, martie 2017, 1 grupă x 60 ore
Iosif Lenuța, Ed. Antreprenorială, grad didactic I
Formator curs "Contabilitate primară", septembrie- octombrie 2016 decembrie2016februarie 2017, 2grupe x 150 ore, AJOFM şi SC DIALFA SECURITY SRL
Onose Daniel, Fizică-informatică, grad didactic I
Formator "TIC Avansat” decembrie 2016 - februarie 2017, 89 ore, CCD Galaţi
Formator "Administrarea laboratoarelor informatizate” , decembrie 2016 - ianuarie 2017,
89 ore, CCD Galaţi
Necula Carmen, matematică, grad didactic I
Formator curs CCD Galați – ”Program pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii
examenului național de definitivare în învățământ”
5. ACTIVITĂŢI METODICE LA NIVEL DE MUNICIPIU
INSPECTORI DE SPECIALITATE
-

profesor Bălan Laura (Limba engleză)
profesor Bujor Viorica (Matematică)
profesor Saulea Tatiana (Matematică)
profesor Novetschi Mușunoiu Monica (Informatică)
profesor Puțanu Marius (Geografie)

METODIŞTI
Popescu Mădălina, Informatică, grad didactic I
Metodist ISJ Galaţi
Secretar al Comisiei județene de organizare și desfășurare a examenului de atestare a
componențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică și
matematică-informatică, intensiv informatică
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Secretar în cadrul Comisiei de soluționare a contestațiilor-recorectare lucrări scrise în
cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/ catedrelor vacante/rezervate în
învățământul preuniversitar
Alexandru Tanța, Limba și literatura română, grad didactic I
Metodist ISJ Galaţi
Inspecții școlare nivel gimnazial și liceal
Comisia de titularizare la nivel județean – Inspecții în vederea susținerii examenului de
titularizare în învățământ
Bîra Rodica Liliana, limba franceză, grad didactic I
2 inspecţii speciale pentru obţinere gradul I, decembrie 2016-ianuarie 2017, 12 ore,
Liceul cu Program Sportiv ; Liceul Teoretic "E. Racoviţă”
3 inspecţii curente II pentru obţinere gradul I, decembrie 2016-ianuarie 2017, 12 ore,
Liceul Teoretic "E. Racoviţă"; CTIA "Elena Doamna"; Şcoala Gimnazială nr.26
Buruiană Niculina, limba latină, grad didactic I
Responsabil al Comisiei metodice a profesorilor de limba latină din Galați
Metodist ISJ Galați
Condurache-Bota Gică, geografie, grad didactic I
Inspecţie specială gradul I, noiembrie 2016, 6 ore, Liceul Teoretic „Sfânta Maria”
Ganea Mariana, chimie, grad didactic I
Metodist ISJGalaţi, 2016-2019
Inspecție titularizare, mai 2017, 3 ore, Sc Gimn. nr.1, Șendreni, CNCN,Lic.Teor.Dunărea
Metodist-monitor Evaluare Națională, 19 iunie 2017, CNVA
Însoțitor lot elevi- Concurs Național ,,Chimia-Prieten sau dușman’’, 12-13 mai 2017, ISJ
Galați/București-Facultatea de Chimie București
Însoțitor lot elevi olimpici-tabăra olimpicilor, 19-25 august 2017, Eforie Sud Constanța
Popa Ionica-Viorica, religie, grad didactic I
Metodist ISJ Galaţi, 2016-2019
inspecții curente și speciale la clasă, în cadrul Concursului pentru obținerea gradelor
didactice și pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar;
Profesor membru în cadul grupului de lucru al Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice pentru elaborarea curricumului la disciplina Religie – Cultul ortodox
și am participat la eleborarea programei școlare pentru religie, clasa a V-a – a VIII-a,
aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017.
Profesor mentor, coordonator al practicii pedagogice la disciplina Religie, în colaborare
cu Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați;
Necula Carmen, matematică, grad didactic I
Metodist ISJ Galaţi
Radu Cătălina, limba română, grad didactic I
Metodist ISJ Galați- Inspecții pentru acordarea gradelor didactice/titularizare
MEMBRI ÎN CONSILIUL CONSULTATIV ISJ
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Popescu Mădălina, informatică, grad didactic I (Director)
Profesor membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de informatică Profesor membru
în comisia de organizare a Olimpiadei de informatică pe municipiu
Profesor membru în comisia de organizare a Olimpiadei de informatică, faza județeană
Profesor membru în comisia de evaluare la Olimpiada de informatică, faza județeană
Bîra Rodica Liliana, limba franceză, grad didactic I
Consiliu Consultativ Limbi moderne ISJ Galaţi
Buruiană Niculina, limba latină, grad didactic I
Membru al Comisiei de organizare și desfășurare a olimpiadei de limba latină
Condurache-Bota Gicu, geografie, grad didactic I
Organizare etapa județeană a Olimpiadei de geografie (desfășurată la Liceul CFR)
Cristache Liliana, Șt. Socio-umane, grad didactic I
Consiliu Consultativ ISJ Galati, Șt. Socio-umane
Dimitrievici Lucian Traian, informatică, grad didactic I
Profesor membru în comisia de organizare a Olimpiadei de informatică pe municipiu
Profesor membru în comisia de organizare a Olimpiadei de informatică, faza județeană
Dobrinoiu Maria, Limba engleză, grad didactic I
Consiliu Consultativ Limbi moderne ISJ Galaţi, ianuarie 2017
Organizare Olimpiada de lb engleză - etapa locală, ianuarie 2017, Liceul Teoretic
,,Mircea Eliade" Galaţi
Lăzărescu Andreea Monica, informatică, grad didactic II
Profesor membru în comisia de organizare a Olimpiadei de informatică pe municipiu
Profesor membru în comisia de organizare a Olimpiadei de informatică, faza județeană
Măzăroaie Violeta, Limba franceză, grad didactic II
Consiliu Consultativ Proiecte şi Programe ISJ Galaţi, noiembrie 2016
Consiliu Consultativ Lb. Moderne ISJ Galaţi, ianuarie 2017
Organizare Olimpiada de lb engleză - etapa locală, ianuarie 2017, Liceul Teoretic
,,Mircea Eliade" Galaţi
Organizare Olimpiada de lb franceză - etapa locală, ianuarie 2017, Colegiul de Industrie
Alimentară ..Elena Doamna'' Galaţi
Neagu Violeta, informatică, grad didactic I
Profesor membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de informatică Profesor delegat
pentru monitorizarea Centrului de examen din cadrul examenului de evaluare națională
2017 la școala gimnazială 25
Profesor membru în comisia de revizuire a programelor școlare pentru gimnaziu
Responsabil comisia de organizare a Olimpiadei de informatică pe municipiu
Profesor membru în comisia de evaluare la Olimpiada de informatică, faza județeană
Vicepreședinte comisia de organizare a Olimpiadei de informatică, faza județeană
Necula Carmen, matematică, grad didactic I
Consiliu Consultativ disciplina Matematică- ISJ Galaţi
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Onose Daniel, informatică/fizică, grad didactic I
Profesor membru în comisia de organizare a Olimpiadei de informatică pe municipiu
Profesor membru în comisia de organizare a Olimpiadei de informatică, faza județeană
6. CERCURI METODICE
Apostu Roxana, limba germană, grad didactic II
Organizator cerc metodic lb. germană cu tema: Integrarea copiilor cu CES la orele de
limba germană, 26 noiembrie 2016, CNMK
Bulgaru Mariana, geografie, grad didactic I
Organizator cerc metodic geografie,19 noiembrie 2016, CNMK
Lecție deschisă la activitatea Cercului Metodic al profesorilor de geografie, cu tema:
"Aplicarea metodelor, tehnicilor, procedeelor didactice printr-o activitate demonstrativă la clasă,
19 noiembrie 2016, la Colegiul Național "Mihail Kogălniceanu" Galați
Buruiană Niculina, limba latină, grad didactic I
Organizator cerc metodic lb. latină, ianuarie 2017, CNMK Galaţi
Lecție demonstrativă în cadrul cercului metodic al profesorilor de limba latină, sem I, cu
tema ,,Colloquia Latina- Modalități alternative de cultivare a limbii latine’’
Ilie Adriana Nicoleta, Religie, grad didactic I
Organizator cerc metodic religie, 26 noiembrie 2016, Lic. Tehn. de Marină
Măzăroaie Violeta, Limba franceză, grad didactic II
Responsabil cerc liceu, 19 noiembrie 2016, Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin'' Galaţi
Negoiță Camelia, fizică, grad didactic I
Susținerea prezentării „Creativitatea în proiectare și evaluare” la cercul metodic de fizică,
secțiunea licee, pe județ.
Neagu Violeta, Informatică, grad didactic I
Profesor coordonator al cercului metodic la disciplina informatică pentru liceu
Catedra de informatică
 Organizarea activităților derulate în cadrul Cercului metodic de informatică și TIC
desfășurat la Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” - semestrul al II-lea unde s-au
prezentat și pus în discuție următoarele materiale:
- Referat: ”Pregătirea elevilor pentru performanța școlară” (prof. Neagu Violeta CNMK)
- Referat: ”Tehnici de lucru utilizate în pregătirea elevilor pentru performanță” (prof.
Popescu Mădălina)
- Referat: ”Modele de algoritmi utilizați în pregătirea elevilor pentru performanță”
(prof. Lăzărescu Andreea și Dimitrievici Traian Lucian)
- Referat: ”IoT - Internet of Things” (prof. Onose Daniel)
Cercul metodic al profesorilor de educație fizică, semestrul al II-lea
Prof. Cazanoschi Gelu, Prof. Munteanu Dumitru
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7. ÎNDRUMĂTORI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ
Necula Carmen, matematică, grad didactic I
Îndrumător de practică pedagogic, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
Popa Ionica-Viorica, religie, grad didactic I
Îndrumător de practică pedagogică, 2015-2018, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
8. PERFECŢIONARE
Apostu Roxana, limba germană, grad didactic II
Înscriere pentru gradul didactic I, octombrie 2016
Colocviu pentru Gradul I, 6.02.2017
Boca-Zamfir Mioara, psihologie, definitivat
Student doctorand anul II, Univ. ”Al. I. Cuza”, Iași
Codreanu Oana, Istorie, definitivat
Înscriere pentru gradul didactic II, octombrie 2016
Dimitrievici Lucian Traian, informatică, grad didactic I
Student doctorand anul II, Universitatea Dunărea de Jos Galați
Ionescu Andreea, limba engleză
Înscriere pentru Definitivat, octombrie 2016
Inspecţii 12 ianuarie 2017, 24 februarie 2017
Lăzărescu Diana, geografie, definitivat
Susținerea inspecției speciale pentru obținerea Gradul didactic I
Liciu Diana, geografie, definitivat
Înscriere pentru gradul didactic II, octombrie 2016
Maghiar Cătălin, socio-umane, definitivat
Gradul didactic II
Inspecție curenta 2, 24 februarie 2017 și inspecție specială, 24 martie 2017
Mogoș Cătălin, biologie, definitivat
Inspectie curentă pentru gradul II
Radef Mihaela, limba engleză, grda didactic II
Înscriere pentru gradul didactic I, octombrie 2016
Colocviu pentru Gradul I, 6 februarie 2017
Rolea Cristian, desen, grad didactic II
Înscriere pentru gradul didactic I, octombrie 2016
Colocviu pentru Gradul I, 6.02.2017
Vizinteanu Florina Rodica, grad didactic II
Înscriere pentru gradul didactic I, octombrie 2016
Colocviu pentru Gradul I, ianuarie 2017
Responsabil Comisia de Formare continuă şi perfecţionare
profesor Neagu Mihaela
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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI
PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EUROPENE
Comisia de programe şi proiecte europene din cadrul Colegiului Naţional ’’Mihail
Kogălniceanu’’, având ca responsabil pe prof. Bîra Rodica-Liliana şi ca membri pe prof.
Popescu Mădălina, prof. Ganea Mariana, prof. Oancă-Leonte Anca, prof. Alexandru Tanţa şi
contabil Matei Lucica, a desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2016 – 2017 multiple activități
care au avut ca scop promovarea și implementarea de acțiuni cu caracter de colaborare si de
inovare la nivel european, in domeniul educatiei, din diferite perspective.
Astfel, Bîra Rodica-Liliana a participat la nivel judeţean la trei activităţi metodice:
consfătuirea anuală a responsabililor comisiei de programe şi proiecte europene din instituţiile de
învăţământ gălăţene (pe 22 octombrie 2016 ), cercul metodic –sem.I (pe 14 ianuarie 2017 ),
cercul metodic –sem.II (pe 11 martie 2017). La această ultimă activitate metodică, care a avut
tema Dificultăți de implementare a proiectelor ERASMUS+ și opțiuni de soluționare: exemple
de bună practică din proiecte în derulare, CNMK a fost organizator alături de Colegiul de
Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Liceul Teoretic ’’Mircea Eliade ’’şi de Şcoala Postliceală
Sanitară ’’Christiana’’.
Membrii comisiei au fost implicaţi în diferite activităţi de parteneriat la nivelul instituţiei
sau al comunităţii locale care au avut ca ţinte:
 creşterea interesului educabililor faţă de fenomenul multilingvismului: Sărbătorirea Zilei
Europene a Limbilor ( 26 septembrie 2016 ) prin crearea de poeme trilingve ( în limbile
franceză, engleză şi germană) – responsabili prof. Oancă-Leonte Anca şi prof. Apostu
Roxana, participanţi- elevi ai claselor a XI-a A,B C,D,E,F; Sărbătorirea Zilei Francofoniei
(20 martie 2017) prin susţinerea de momente cultural-artistice în cadrul parteneriatului cu
Liceul de Arte ’’D. Cuclin ’’ derulat sub egida Artă pentru francofonie - responsabili prof.
Bîra Rodica-Liliana şi Vizinteanu Florina-Rodica, participanţi - elevi ai claselor a X-a B, a
IX-a B, a XII-a A;
 cunoaşterea şi deschiderea către cultura specifică a unor grupuri etnice prezente în
comunitatea locală – organizarea unei Serate interculturale (16 decembrie 2016) în cadrul
proiectului Cocktail de culturi derulat de Clubul IMPACT al şcolii - responsabili prof. Bîra
Rodica-Liliana, Rolea Cristian şi Ilie Adriana; participanţi - elevi ai claselor a IX-a A, B, F, a
X-a A, C, E ;
 integrarea simbolurilor autohtone în context european: Mărţişorul –simbol european (1
martie 2017 ) - Concurs de afişe, desene şi ppt-uri –responsabil prof.Alexandru Tanţa,
participanţi - elevi ai claselor a IX-a A, B, F;
 familiarizarea cu elemente de cultură şi civilizaţie europeană : Les dix mots de la
francophonie (20 martie 2017)– atelier de realizare de colaje –responsabil prof. Măzăroaie
Violeta, participanţi - elevi ai claselor a IX-a C, D, E; Freedom writers- atelier de creatie
literară- responsabil prof. Drăgan Aurora, participanţi - elevi ai claselor IX-XII; Spring day –
made in CNMK ( 9 mai 2017) - concurs pe tema identităţii culturale - responsabil prof. Ganea
Mariana, participanţi - elevi ai clasei a IX-a C; România europeana-oameni, locuri, fapte (
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ianuarie-iunie 2017 )- Concurs naţional pe 3 sectiuni : voluntariat, scriere eseuri, grafică responsabil prof. Neagu Violeta, participanţi - elevi ai claselor IX-XII;
 promovarea valorilor francofoniei într-o atmosferă convivială : HaiKunoi 2017 (20 martie
2017) – picnic poetic iniţiat la nivel naţional de Ambasada Franței în România si de
Institutul Francez din România , cu derulare la nivel local în incinta Muzeului de
Ştiinţele Naturii - responsabil prof. Bîra Rodica-Liliana, participanţi - elevii clasei a X-a C;
 educaţia pentru dezvoltare durabilă : ENO Treelympics 2016-2017 (octombrie 2016-aprilie
2017) - activitate de voluntariat în cadrul programului internațional ENO Environment
Online, Olimpiada Internațională de Plantare de copaci, al cărei obiectiv este plantarea a 100
miliane copaci până în 2017 – responsabil prof. Popescu Mădălina, participanţi - elevi ai
claselor IX-XII; Patrula de reciclare (septembrie 2016-iunie 2017)- colectarea de deşeuri
electrice şi predarea către instituţii abilitate pentru reciclarea acestora - responsabil prof.
Ganea Mariana, participanţi - elevi ai claselor IX-XII;
 educaţia pentru promovarea meşteşugurilor naţionale în contextul antreprenoriatului
European: participarea la conferinta internationala Antreprenoriatul meşteşugăresc în
Europa organizată de Fundaţia ’’Dimitrie Cantemir ’’ în cadrul proiectului Erasmus +, KA2
E.U. Country Artisans , responsabili prof. Bîra Rodica-Liliana, Rolea Cristian, Ilie Adriana şi
Dobrinoiu Maria, alături de elevi implicaţi ca organizatori voluntari ai evenimentului – 20 de
membri IMPACT.
Prestigiul de şcoală europeană al colegiului nostru a fost crescut de participarea la
Parlamentul European de la Strasbourg ( ianuarie 2017 ) a delegatiei formate din prof. Bălăuţă
Dana şi Radef Mihaela, alături de 24 de elevi de la clase de a XI-a, în cadrul proiectului naţional
Euroscola.
De asemenea, în perspectiva scrierii şi implementării unui proiect cu fonduri europene la
nivelul instituţiei, responsabilul comisiei a participat la Alba Iulia în perioada 7-9 aprilie 2017 la
MobilitatE+, atelier de scriere a proiectelor de Mobilitate ERASMUS+, domeniul TINERET .
În scopul creşterii vizibilităţii dimensiunii europene a şcolii, membrii comisiei de
programe şi proiecte europene au reamenajat în mai 2017 panoul de afişaj CNMK în Europa,
situat în incinta instituţiei.
Responsabil comisie,
Prof. Bîra Rodica-Liliana
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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE LUCRU
PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE
Activitatea educativă din cadrul Colegiului a fost marcată de câteva repere majore :
 Realizarea planificărilor la dirigenție în termenele stabilite, cuprinzând teme din
toate componentele educaționale și în conformitate cu programa școlară.
 Consilierea, îndrumarea elevilor și preîntâmpinarea unor situații de conflict intre
elevi și elevi sau elevi și profesori.
 Consilierea, îndrumarea elevilor privind alegerea carierei.
 Îmbunătățirea procesului instructiv educativ și a rezultatelor obținute de elevi.
 Menținerea legăturii cu părinții prin ședințe și consultații. Implicarea familiei în viața
școlii.
 Elaborarea de activităţi cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor
proveniţi din mediul familial dezorganizat sau mono-parental.
 Responsabilizarea elevilor din cadrul Consiliului Școlar al Elevilor, dar și la nivelul
claselor pentru dezvoltarea inițiativei și asumarea de sarcini (acțiuni de informare pe
diverse teme, expoziții, afișe, competiții).
 Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, de autocunoaştere şi relaţionare.
 Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate şi schimburi
de experianță.
 Desfășurarea unor activități extracurriculare care să cuprindă teme de interes dintr-o
gamă variată de componente educaționale.
 Acţiuni pentru eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice.
 Valorificarea educativă a manifestărilor organizate de şcoală.
 Implicarea resposabilă în activităţii de protecţie a mediului (să manifeste în
comportament , atitudine de respect faţă de mediu).
Activitatea comisiei diriginților
Comisia metodică a diriginților şi-a desfăşurat activitatea în conformitate c u cerinţele
şi necesităţile educative ale colectivului de elevi.
Principalele activităţi derulate:
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform
programelor în vigoare;
 Semnarea contractelor de parteneriat cu părinții;
 Desfășurarea la orele de dirigenție a unor activități de informare, de prevenire a
consumului de droguri sau substanțe care provoacă dependență, despre traficul de
ființe umane și de prevenire și combatere a violenței.
 Organizarea de ședinţe cu părinţii, centralizarea și interpretarea datelor din procesele
verbale ale şedinţelor și propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe;
 Comunicarea între diriginți şi părinți se realizează atât în cadrul şedințelor cu părinții
organizate semestrial, sau în cadrul lectoratelor cu părinții sau consultațiile cu părinții
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desfășurate săptămânal după un orar determinat la începutul anului școlar, stabilinduse o stânsă relație şcoală- familie – comunitate.
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare
si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare
Conținuturile învățării au respectat de asemenea următoarele cinci module tematice:
 Autocunoaștere și dezvoltare personală
 Comunicare și abilitați sociale
 Managementul informațiilor și al învățării
 Planificarea carierei
 Calitatea stilului de viață
II. Proiecte și programe desfășurate în școală :
1. ”Let`s Do It România!”- acțiune de igienizare în curtea școlii, în cadrul proiectului de
implicare socială ”Let`s Do It Ramânia!”, desfășurată în data de 24 septembrie 2016,
când s-a organizat Ziua de Curățenie Națională. Proiectul este susținut de Ministerul
Educației și Cercetării Științifice și presupune educarea și responsabilizarea elevilor
referitor la protejarea mediului înconjurător, prin colectarea deșeurilor din arealele
naturale. Coordonatorul acestei activități a fost prof. Mogoș Cătălin și au participat un
număr de 83 de elevi ai Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați, îndrumați de
următorii profesori: Neagu Mihaela, Oancă Leonte Anca, Crudu Mihai, Rolea Cristian,
Popescu Madalina, Sava Ioan, precum și secretar Gherghișan Dana și laborant Amarinei
Cătălina.
2. ”Criza refugiaților într-o Europă a valorilor” - proiect cuprins în Concursul Național
Euroscola, editia a IX-a, lansat de Biroul de Informare al Parlamentului European în
Romania (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
(MENCS. Coordonatori de activitate au fost prof. Bălăuță Dana și prof. Radef Mihaela.
3. ”Peace Building” - proiect ce s-a derulat în perioada 14 noiembrie 2016 - 18 noiembrie
2016 în programul european”Săptămâna Educației Globale”, propus de Ministerul
Educației și Cercetării Științifice și înscris în CAEN 2016 - A1/POZ.26, - prof.
coordonator Popescu Mădălina în colaborare cu profesorii liceului.
4. ” Tradiția nu trebuie uitată” - proiect internațional, cu perioadă de desfășurare 20162018 de către prof. coordonatori Bălăuță Dana și Radef Mihaela. Una dintre activitățile
proiectului s-a desfășurat sub forma unei excursii, pe parcursul a trei zile, fiind organizată
o vizită de studiu la Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Salygni" Cluj-Napoca unde,
cei 150 de elevi participanți și cele 12 cadre didactice, au realizat un schimb de
experiență prin activități cu partenerii acestui proiect în ceea ce privește cultura,
specificul instituției, obiceiuri și tradiții. De asemenea, obiectivele turistice vizitate au
fost Peștera Urșilor, Grădina Botanică din Cluj Napoca și salina Turda.
5. ”Viitori antreprenori de succes” - proiect în cdrul căruia se derulează un program
adresat elevilor de clasa a X-a în scopul dezvoltării spiritului antreprenorial și valorificat
în activitatea profesională după terminarea liceului sau facultății, în contextual dinamicii
economice actuale, iar în luna decembrie s-a desfășurat o activitate sub forma unui
concurs numit ”Ideea mea de afaceri” - profesori coordonatori: Iosif Lenuța si Cristache
Liliana.
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6. ”Cocktail de culturi” - proiect ce vizează integrarea tradițiilor și valorilor etniilor
conlocuitoare în spațiul cultural gălățean - prof. coordonatori: Bîra Rodica, Rolea Cristian
si Ilie Adriana
7. SNAC – proiect ce a cuprins activități de voluntariat în Centrul Multifuncțional de
Servicii Sociale "Speranțe pentru vârsta a treia", Școala Specială "Constantn Pufan",
Fundația "Împreună" – responsabil Popa Ionica-Viorica.
8. ”ECDL în România” – program de ”Educație pentru Societate Informațională” care
continuă strategia de implementare a certificării ECDL în învățământul românesc având
de această dată la bază îndeplinirea obiectivelor menționate și în Pactul Național pentru
Educație și Strategia "Educație și Cercetare pentru Societatea Cunoașterii – prof.
coordonator Popescu Mădălina.
9. ”CNMK-138 ani de lumină și carte” – proiect, festival al științei și artei, al cărui
obiectiv general a fost dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare, promovarea și
păstrarea identităţii culturale, sărbătorirea și cinstirea patronului spiritual. În cadrul
acestui proiect s-a desfășurat activitatea denumită ”Kogălniceanu. Omagiu 2016” sub
forma unui ”interviu” cu Kogălniceanu - profesor responsabil Negoiță Georgiana.
10. ”România - oameni, locuri, fapte, între trecut, prezent și viitor” - proiect și concurs
național înscris în CAEN 2017 , desfășurat în colaborare cu Palatul Copiilor și LT ”Emil
Racovita”-profesori coordonatori: Neagu Violeta și Nenu Camelia (din partea Palatului
Copiilor și ISJ Galați), profesori colaboratori Lăzărescu Andreea și Cristache Liliana.
11. ”Să ajutăm necuvântătoarele” - proiect de educație comunitară, voluntariat la nivel
local, desfășurat în colaborare cu ONG ”Ajutați-l pe Lăbuș”, Galați – prof. coordonator
Ganea Mariana.
12. ”Patrula de reciclare” – proiect de educație comunitară la nivel national, voluntariat
desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Galați, Asociația Română
pentru Reciclare RoRec, elevi de liceu – prof. coordonator Ganea Mariana.
13. ”Junior Achievement România” – program educaţional cu tema Educație financiară activitate derulată lunar, profesor coordonator Maghiar Cătălin.
14. „Gașca lui Moș Crăciun” – proiect de educație comunitară, voluntariat, propus și
implementat de Consiliul Școlar al Elevilor, președinte Popa Gabriel, clasa a IX-a A, prin
care elevii liceului au donat jucării, haine, jocuri, alimente și dulciuri pentru cei
defavorizați – profesor coordonator Popescu Mădălina.
15. ”Educație juridică non-formală” - Proiect Național derulat de Ministerul de Justiție, cu
perioada de desfășurare 2016 – 2017, profesor coordonator Maghiar Cătălin.
16. ”Săptămâna Educației Globale” - Program european propus de Ministerul Educației și
Cercetării Științifice înscris în CAEN 2016 - A1/POZ.26 cu tema: ”Împreună pentru
Pace” și vizează domeniile: educație pentru drepturile omului; educația pentru dezvoltare;
educația pentru durabilitate. Perioada de desfășurare a fost 14 noiembrie 2016 - 18
noiembrie 2016 - Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare, profesor Popescu Mădălina.
17. "Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!" - program național, desfășurat prin
Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5034 din 29.08.2016) pentru aprobarea Metodologiei de
organizare a Programului național "școala altfel" și Anexa Ordinului M.E.N.C.S. nr. 5034
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din 29.08.2016, - Coordonator pentru proiecte și
extrașcolare, profesor Popescu Mădălina.

programe educative școlare și

18. ”World Teacher`s Day” - programul activităților educative dedicate Zilei Internaționale
a Educației în date de 5 octombrie 2016 conform Ordinului Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, nr. 4577/ 2016, privind structura anului şcolar 20162017, articolul 4 - Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare, profesor Popescu Mădălina.
19. ” Why I love CNMK” – proiect de activități extrașcolare propus de Consiliul Școlar al
Elevilor Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” sub forma unui concurs de mesaje
ale elevilor, care să amintească de lucrurile care îi fac fericiți pe elevi în instituția în care
învață – coordonator Popa Gabriel, președinte CSE.
20. Târgul de Oferte Educationale "Cariera 2017" editia a XVII-a - Proiect Național de
educație pentru orientere școlară, desfășurat în perioada 30 - 31 martie 2017Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, profesor
Bulgaru Mariana.
21. ”Hearts powered by AIESEC” - proiect pentru dezvoltare personală, organizat de
Colegiul National ”Mihail Kogălniceanu” Galati in colaborare cu Asociatia AIESEC
Galati, în perioada 07-12 aprilie 2017 - Coordonator pentru proiecte și programe
educative școlare și extrașcolare, profesor Bulgaru Mariana.
22. ”FrancArtistes en Herbe/ Art in the Making” - Proiect interdisciplinar in limba
franceza si engleza, desfășurat în perioada martie - aprilie 2017.
23. ”eTwinning - o comunitate de învățare” - proiect regional de educație interculturală,
înscris în CAER 2017, desfășurat în perioada noiembrie 2016 - iunie 2017, prof.
coordonator Măzăroaie Violeta.
24. ” Eu aleg sa trăiesc sănătos!” - proiect de educație pentru prevenirea consumului de
droguri si traficului de persoane, desfășurat în perioada feb.2017- nov 2017, prof.
coordonator Vizinteanu Rodica.
25. ”Supravietuitorii climei” editia a VI-a – proiect inscris in CAER 2017 regional de
educaţie ecologică, pentru dezvoltarea comportamentelor şi atitudinilor civice de ocrotire
a mediului ambiant şi promovarea conceptelor unui stil de viaţă durabil, structurat pe
componente de natură ecologică, educativă şi socială cu scopul îmbunătăţirii calităţii
mediului – prof. coordonator Ganea Mariana.
26. ”Zâmbește pentru suflet” - proiect organizat de elevii Colegiului Național ”Mihail
Kogălniceanu” în perioada 14-21 mai 2017.
27. ”Nu lăsa violența să intre în viața ta” - proiect regional de educație civică, desfășurat în
perioada ianuarie- mai 2017.
III. Situația cluburilor, cercurilor școlare și a revistelor
Pe parcursul anului școlar 2016-2017 și-au derulat activitățile:
1. „Ucenicii lui Hipocrate” - Cercul de educație pentru sănătate. Elevii au desfășurat
activități de combatere a consumului de droguri, alcool, tutun, alimentației neraționale și
de promovare a stilului de viață sănătos– prof. coordonator Samoilă Cătălin.
2. ”Aici și Acum” - Clubul de inițiativă comunitară pentru tineri „IMPACT” – prof.
coordonator Bîra Rodica Liliana și Rolea Cristian.
3. ”GO” - Club de promovare a jocului GO– prof. coordonator Dima Emilian.
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4. ”Studio 21”- Clubul de educație prin teatru – prof. coordonator Rolea Cristian.
5. ”ITACA”– Club de literatură care promovează educația pentru valori.– prof. coordonator
Postelnicu Adriana.
6. ”Fii info++” – cerc de informatică pentru formarea unor minți algoritmice, cu putere de
abstractizare – prof coordonator Neagu Violeta.
7. ”Debate” –club dedicat celor care vor să-și dezvolte abilitățile de comunicare și de
argumentare, coordonat de Consiliul Școlar al Elevilor, președinte Popa Gabriel, clasa a
IX-a A, prof. coordonatori Cristache Liliana și Iosif Lenuța.
IV. Activitatea educativă și-a propus ca prin activitățile desfășurate să dezvolte și să
promoveze următoarele valori și atitudini:
1. Interes pentru învățare permanentă într-o lume în schimbare și în societatea cunoașterii;
Activități desfășurate:
Denumirea activităţii

Rezumatul activităţii

Cercul de învățare a
jocului de GO

ateliere de lucru desfășurate
vinerea în intervalul orar 13-15
formarea unor minți algoritmice,
cu putere de abstractizare
activitate de certificare ECDL a
elevilor claselor IX - XII în
vederea echivalării competenţelor
digitale, probă din cadrul
examenului de bacalaureat
campanie a Uniunii Europene de
promovare a securității cibernetice
desfășurată în Luna Europeană a
Securității Cibernetice
Conferinţa EUROLINGVA
activitate desfăşurată în cadrul unui
proiect Erasmus+ numit
“Explain” din cadrul Universităţii
“Dunărea de Jos” Galaţi.
activitate de prezentare a unor
expresii uzuale și a unor aspecte
importante din cultura unor țări, cu
elevii clasei a V-a si a X-a A
încurajarea elevilor clasei a X-a C
să citească o carte în limba engleză
dezbatere cu elevii claselor a V-a și
a VIII-a cu ocazia Zilei
Internaționale a Educației

Fii info++

ECDL pentru şcoală

Ciberecurity
Mini Cambridge Day
Învaţă să înveţi

Ziua Europeană a limbilor
străine
Reading broadens your
mind
Cartea -obiect cultural
Accesul la educație pentru
o viață mai bună
Educația – mișcarea din
întuneric spre lumină
Revoluționați

Profesori coordonatori
Dima Emilian
Neagu Violeta
Popescu Mădălina,
Dimitrievici Lucian,
Chiria Dan
Onose Daniel
Lăzărescu Andreea Monica
Mogoș Cătălin
Drăgan Aurora
Mogoș Cătălin

Neagu Mihaela Simona
Drăgan Aurora
Tocilianu Diana Laura
Tocilianu Diana Laura
Alexandru Tanța

Popescu Mădălina
Țigănuș Veronica
Geru Doina
dezbatere cu ocazia Zilei
Onose Daniel
Internaționale a Educației
Sava Ioan
vizionare discurs Sir Ken Robinson Cristache Liliana
Activitate desfășurată în colaborare
cu Universitatea "Dunărea de Jos"
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Denumirea activităţii

Rezumatul activităţii

Profesori coordonatori

învățământul!

și dezbatere

Drumul spre carte

Vizită la Biblioteca ”V.A.Urechea”

Liciu Diana
Țigănuș Veronica
Apostu Roxana
Necula Carmen

Limba română – insulă de
latinitate
Cartea bună după
Booktrailer se cunoaște

Prezentare de cărți, hărțiși reviste
vechi

Țâru Adrian

Concurs

Postelnicu Adriana
Neagu Violeta

Chestiuni existențiale ale
începutului și sfârșitului

Dezbatere în cadrul programului cu
tinerii din Parohia Sfinților Trei
Ilie Adriana
Ierarhi
Organizarea concursului de
matematică pe echipe în parteneriat
Necula Carmen
cu Şcoala Gimnazială “Ştefan cel
Mare” Galaţi
Oanca-Leonte Anca
Simulare examen Cambridge nivel
Neagu Mihaela
KET, PET, FCE, CAE, CPE
Tocilianu Diana
(Programul "Școala altfel: Să știi
Dragan Aurora
mai multe, să fii mai bun!")
Dobrinoiu Maria
Neagu Violeta
Popescu Mădălina
Eveniment, introducere de o oră în
Dimitrievici Lucian Traian
știința computerului și programare
Lăzărescu Andreea Monica
Onose Daniel
Cerc de lectură
Postelnicu Adriana

Matematica... distractivă

Pretestare Cambridge

Hour of Code 2015
ITACA -atelier de lectură
Maratonul țărilor și
capitalelor
Public Speaking
Info Smart
Stelele Științei

Concurs între elevii claselor a X-a

Bulgaru Mariana

Concurs
Concurs organizat de Facultatea de
Știiințe, Universitatea Dunărea de
Jos
Concurs Național

Drăgan Aurora
Popescu Mădălina
NeaguVioleta
Ganea Mariana

2. Aprecierea tradițiilor și valorilor culturale naționale
Activități desfășurate:
Denumirea activităţii

Rezumatul activităţii

Profesori coordonatori

Iași, orașul meu de
suflet

excursie tematică

Mogoș Cătălin
Vizinteanu Rodica

România – oameni,
locuri, fapte, între
trecut, prezent și viitor

Proiect și concurs național desfășurat
în colaborare cu Palatul Copiilor

Neagu Violeta Lăzărescu
Andreea Monica
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Denumirea activităţii

Tradiția nu trebuie
uitată

Sărbătoarea Crăciunului

Dansuri populare
Istoria orașului Galați
Între oglinzi paralele
Gala Artelor
Copilăria și jocul în
literatură și în celelalte
arte
Filmul etnografic –
document spiritual
Omul cu chitara
Nichita Stănescu – in
memoriam
Porni Luceafărul....
Magia sărbătorilor de
Crăciun
1Decembrie - Ziua
Națională a României
1Decembrie. Curs de
istorie nationala
Cetina Argintie
Clopoțim cu bucurie
24 ianuarie - Mica
Unire
Sunetul muzicii

Rezumatul activităţii

Profesori coordonatori

Excursie tematică la Cluj Napoca

Radef Mihaela
Bălăuță Dana
Neagu Mihaela
Țigănuș Veronica
Bulgaru Mariana
Apostu Roxana
Negoiță Camelia
Ilie Adriana
Oancă Leonte Anca
Crăciun Vasilica
Onose Daniel
Enache Cici

Referate cu privire la tradițiile
românești legate de sărbătorile de
iarnă
activitate realizată cu ocazia Zilei
Mondiale a Educației
Prezentare de materiale documentare
Gală (eveniment) organizată de
Express TV Galaţi – Brăila
Gală (eveniment) organizată de
Filiala Galaţi a Uniunii Artiştilor
Plastici din România (UAP)
Vizită tematică la Biblioteca
"V.A.Urechea"
Participare la Festivalul de film
Etnografic (Centrul Cultural
”Dunărea de Jos” Galați)
Program artistic cu solistul vocal al
trupei ”Over” Victor Udreș

Dima Emilian
Ilie Adriana
Dima Emilian
Mogoș Cătălin
Bulgaru Mariana
Mogoș Cătălin
Bălăuță Dana
Radu Cătălina
Crăciun Vasilica
Țâru Adrian

Evocări literare

Crăciun Vasilica

Evocări literare
Activitate în parteneriat cu Palatul
Copiilor, LT "Emil Racoviță" și ISJ
Galați

Crăciun Vasilica

Panou tematic
Activitate realizată în colaborare cu
Muzeul de Istorie
Festival Internațional de Colinde,
ediția a II-a
activitate la muzeu
Vizionare spectacol la Teatrul
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Neagu Violeta
Codreanu Oana
Negoiță Georgiana
Popescu Mădălina
Ilie Adriana
Mogoș Cătălin
Codreanu Oana
Apostu Roxana

Denumirea activităţii

Apărăm pământ străbun
Tradiții autohtone
Să ne cunoaștem
valorile naționale
Christmas Carols
Daruri pentru Moș
Crăciun

Rezumatul activităţii
Muzical " Nae Leonard"
Activitate ce marchează Ziua
Armatei Române
Activitate în colaborare cu Centrul
cultural ”Dunărea de jos” Galați
Proiect organizat de Ziua Națională a
României
Pastrarea obiceiurilor de Crăciun
Șezătoare organizată împreună cu
elevii la azilul de batrâni

Profesori coordonatori

Mogoș Cătălin
Crăciun Vasilica
Popescu Mădălina
Drăgan Aurora
Măzăroaie Violeta

3. Recunoașterea valorilor artistice și culturale universale
Activități desfășurate:
Denumirea activităţii
Rezumatul activităţii
La France touristique
Cuvinte, suflet şi culori
Călător în tărâmul
basmelor
Alfabetul limbii
franceze
Educaţie fără frontiere
(„ Education sans
frontière” )
Pacea,muzica sufletului
( La paix ,la musique de
l’âme)
Halloween - parada
costumelor
Criza refugiaților într-o
Europă a valorilor
Cine pe cine învață
Documentar biografic Jimi Hendrix
Personalități care au
schimbat lumea: Steve
Jobs
Talentul. The Legend of
1900
Mari profesori româniEmil Palade, laureat
Premiul Nobel
Tapiserii medievale

activitate realizată de Ziua
Europeană a Limbilor Străine
Concursul interjudeţean de poezie în
limba franceză
Activitate desfășurată de Ziua
Mondială a Educației
activităţi desfăşurate lunar, în
colaborare cu Biblioteca franceza

Profesori coordonatori
Vizinteanu Rodica
Vizinteanu Rodica
Radu Cătălina
Vizinteanu Rodica

activitate realizată de Ziua Mondială
a Educaţiei

Vizinteanu Rodica

activitate - concurs ( Săptămâna
Educaţiei Globale)

Vizinteanu Rodica

Activitate în Programul "Școala
altfel: Să știi mai multe, să fii mai
bun!"
realizarea unei scenete de Ziua
Mondială a Educației
Vizionarea și discutarea filmului
Good Will Hunting
vizionare și discuții
Activitate desfășurată cu ocazia Zilei
Internaționale a Educației
Vizionare de film si dezbatere

Neagu Mihaela
Bălăuță Dana
Radef Mihaela
Postelnicu Adriana
Crăciun Vasilica
Țâru Adrian
Neagu Violeta
Mușunoiu-Novetschi
Monica
Oancă- Leonte Anca
Tocilianu Diana
Măzăroaie Violeta

activitate realizată de Ziua
Internațională a Educației

Samoilă Cătălin

Concurs de creație/analiză a

Postelnicu Adriana
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Denumirea activităţii

Laborator de creație
dadaistă
Mind Your English!
Halloween - Clanul
vampirilor
Studio21
Învingători prin artă
Cenaclul literar și elitele
intelectuale
Acting Out!
Craft Art
Revistele de cultură și
rolul lor educativ
Writing Haikus
FrancArtistes en Herbe

Rezumatul activităţii
tapiseriilor medievale
Activitate în Programul "Școala
altfel: Să știi mai multe, să fii mai
bun!"
Piesă de teatru în limba engleză
(Programul "Școala altfel: Să știi mai
multe, să fii mai bun!")
aducerea la viață a unor obiceiuri de
Halloween
Club de teatru pentru liceeni
Festival Național de creație pentru
liceeni
activitate la Biblioteca Județeană
"V.A.Urechia"
Atelier de teatru in limba engleza
workshop
Activitate la Centrul Cultural
"Dunărea de Jos" Galați
Atelier de creație literară
Concurs județean interdisciplinar în
limba franceza - etapa I

Club de lectură în limba
engleză
Sunt un copil informat!

Activitate educativă

Limbile străine-izvor de
cultură și civilizație

Încurajarea învăţării pe tot parcursul
vieţii, atât în şcoală, cât şi în afara ei
pentru a întări multilingvismul şi
înţelegerea interculturală.

Activitate cultural-artistică

Profesori coordonatori

Postelnicu Adriana

Dobrinoiu Maria
Dragan Aurora
Rolea Cristian
Rolea Cristian
Crăciun Vasilica
Dobrinoiu Maria
Dobrinoiu Maria
Crăciun Vasilica
Dobrinoiu Maria
Mazaroaie Violeta
Vizinteanu Rodica
Rolea Cristian
Tocilianu Diana
Apostu Roxana
Neagu Mihaela
Radef Ana Mihaela

4. Educația pentru aprecierea valorilor estetice
Activități desfășurate:
Denumirea activităţii Rezumatul activităţii

Armonii autumnale

Simfonia Culorilor în
spectacolul toamnei
Chipuri si Anotimpuri
Învingători prin artă
Orașul meu în culori
de toamnă

Profesori coordonatori

Popescu Mădălina, Drăgan
Aurora, Neagu Mihaela,
Expoziție de aranjamente florale realizate
Bulgaru Mariana, Radef
de elevi (CNMK-138 ani de lumină și
Mihaela, Tocilianu Diana,
carte)
Vizinteanu Rodica,
Țigănuș Veronica
Rolea Cristian
Proiect concurs de fotografie pentru elevi
Atelier de fotografie la Complexul
Dobrinoiu Maria
Muzeal de Științe ale Naturii
Radu Cătălina
Festival Național de creație pentru liceeni Rolea Cristian
Expoziție de fotografie urbană
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Rolea Cristian

FrancArtistes en
Herbe

Concurs județean interdisciplinar în
limba franceza - etapa I

Mazaroaie Violeta
Vizinteanu Rodica
Rolea Cristian

5. Identificarea relației dintre stilul de viață și sănătatea personală
Activități desfășurate:
Denumirea activităţii
Rezumatul activităţii
GO

Atelier de învățare a jocului de GO

Internetul, prieten sau
dusman
Tutunul viciu sau
relaxare?
Educație pentru
sănătate: Drogurile ucid!
Motive ale consumului
de alcool, tutun, droguri

Cupa C.N.M.K.

Activitate dedicată Zilei Internaționale
a Educației
Activitate dedicată Zilei
Internaționale a Educației
Dezbatere, prezentări ppt în cadrul
activităților din Programul "Școala
altfel: Să știi mai multe, să fii mai
bun!"
Conferință organizată de Centrul
Internațional Antidrog și pentru
Drepturile Omului
Orientare școlară și profesională
Activitate desfăşurată cu elevii clasei a
IX a E la o bază sportivă (Ziua
Internațională a Educației)
Eveniment de informare cu privire la
Ziua Mondială de luptă împotriva HIVSIDA
Invitați insp. Comisar Cristina Pană și
insp. Principal Trandafir Marius
DIICOT
Activități de prevenire a consumului de
droguri și de alte substanțe care pot da
dependență
Concurs cu ocazia Zilei Mondiale de
luptă împotriva HIV-SIDA (secțiunea
grafică și cultură generală)
Competiție sportivă de baschet băieţi
– fete
Competiție sportivă de fotbal

Cupa C.N.M.K.

Tenis de masa

Cupa C.N.M.K.

Ştafete şi Jocuri de mişcare

Cunoașterea tehnicilor
de asiguare a suportului
vital de bază la adult
(Basic Life Support)

Prezentarea unor materiale electronice
privind suportul vital de bază (SVB) la
adult, tehnici de prim ajutor, manevre
și proceduri de resuscitare

Tinerii și propriile valori
Rădăcinile carierei mele
Meci de fotbal

Voci diferite ... Acțiuni
diferite
Prevenirea consumului
de droguri
Ucenicii lui Hipocrate
Tinerii și viitorul
Cupa C.N.M.K.

77

Profesori coordonatori
Dima Emilian
Antohe Bogdan
Bujor Viorica
Negoiță Camelia
Zeamă Neagră Magdalena
Mogoș Cătălin
Mogoș Cătălin

Bulgaru Mariana
Geru Doina, Onose Daniel
Psih. Boca-Zamfir Mioara
Coada Gelu

Mogoș Cătălin

Țigănuș Veronica
Samoilă Cătălin

Rolea Cristian
Cazanoschi Gelu
Munteanu Dumitru
Cazanoschi Gelu
Munteanu Dumitru
Cazanoschi Gelu
Munteanu Dumitru
Mogoș Cătălin
Ilie Adriana-Nicoleta

Denumirea activităţii

Rezumatul activităţii

Profesori coordonatori

Eu aleg să trăiesc
sănătos!

Proiect – Activități privind
implementarea politicii antidrog în
licee și informarea elevilor cu privire la
riscurile și consecințele traficului de
ființe umane

Vizinteanu Rodica

6. Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de mediu și viață
Activități desfășurate:
Denumirea activităţii

Rezumatul activităţii

Profesori coordonatori

Interacțiunea om-natură

Tabără școlară la Buşteni

Pacea este verde

Activitatea de voluntariat, ce a constat
în plantarea de arbuşti ornamentali în
perimetrul colegiului, în cadrul
activităților din“Săptămâna Educaţiei
Globale - Împreună pentru pace”
înregistrate în CAEN 2016 – A1/poz.
26

Maghiar Cătălin
Popescu Mădălina, Mogoş
Cătălin, Bălăuţă Dana,
Apostu Roxana, Maghiar
Cătălin, Onose Daniel, Ilie
Adriana-Nicoleta, Ganea
Mariana, Rolea Cristian,
Lăzărescu Andreea, Drăgan
Aurora, Coadă Gelu,
Dimitrievici Lucian-Traia şi
Cepraga Constantin.

La mulți ani, Mare!!!

Expoziție de fotografii/ desen, în
colaborare cu ONG Tinerii și Viitorul,
eveniment dedicat Zilei Internaționale
a Mării Negre

Mogoș Cătălin

Monumente ale naturii,
din lumea animalelor.
Cunoașterea propriului
corp.Genetica, ramură a
biologiei

dezbateri, prezentări ppt în cadrul
activităților din Programul ”Școala
altfel: Să știi mai multe, să fii mai
bun!”

Mogoș Cătălin

Apa Izvorul Vieții

Arta Verde
Aproape Verde

Ziua de Curățenie
Națională

Activitate în cadrul proiectului
Supraviețuitorii Climei, Ziua mondială
a apei
Activitate de creație literară și digitală
în cadrul proiectului Supraviețuitorii
Climei
Activitate de voluntariat în cadrul
proiectului Supraviețuitorii Climei
activitate de voluntariat in cadrul
proiectului ”Let's Do It Romania!"
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Ganea Mariana
Bulgaru Mariana
Ganea Mariana
RoleaCristian
Popescu Mădălina
Mogoș Cătălin, Crudu
Mihai, Rolea Cristian,
Neagu Mihaela, Popescu
Mădălina, Amarinei
Cătălina, Leonte Oanca

Denumirea activităţii

Rezumatul activităţii

Profesori coordonatori
Anca, Gherghișan Dana

7. Receptivitate la emoțiile celorlalți
Activități desfășurate:
Denumirea activităţii
Rezumatul activităţii

Profesori coordonatori

Dăruind vom dobândi

eveniment caritabil

Bucurie la cutie

proiectul „Shoe Box”, derulat în cadrul
activităţilor SNAC

De la descoperirea şi
valorificarea
potenţialului nativ al
copilului la performanţă
fără stress
Dăruieşte un zâmbet de
Crăciun
I.M.P.A.C.T.- Aici și
Acum
La revedere! Ani de
liceu...

campanie de informare şi
conştientizare într-o conferinţă cu tema
“Dăm valoare copilului tău”
Voluntariat, Şcoala nr.16, Galaţi (elevii
au donat cărți pentru copiii din Centrul
de zi de la Biserica Sf. Spiridon,
Galati)

Club de voluntariat pentru liceeni
Banchet deabsolvire

Ultimul clopoțel
Curs festiv al absolvenților de
gimnaziu și de liceu

Ne mândrim cu ei
Festivitatea de premiere a elevilor de
gimnaziu și liceu

Neagu Mihaela
Popa Viorica
Ilie Adriana Nicoleta
Mogoş Cătălin
Ionescu Andreea
Mogoș Cătălin

Geru Doina
Vizinteanu Rodica
Drăgan Aurora
Neagu Mihaela
Bîra Rodica
Rolea Cristian
Ilie Adriana
Bălăuță Dana
Popescu Mădălina
Bîra Rodica
Rolea Cristian
Bălăuță Dana
Bulgaru Mariana
Popescu Mădălina
Bîra Rodica
Rolea Cristian
Bălăuță Dana
Onose Daniel
Bulgaru Mariana

8. Responsabilizarea pentru decizii si acțiuni privind propria carieră
Activități desfășurate:
Denumirea activităţii
Rezumatul activităţii
Viitorul tău începe cu
noi!
Cine sunt eu?

Activitate de informare și consiliere
în vederea accesului la învățământul
superior din cadrul proiectului
Access++
Activități de cunoaștere și
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Profesori coordonatori

Popescu Mădălina
Psih. Boca-Zamfir Mioara

Denumirea activităţii

Spre10
Rădăcinile carierei mele
RIUF- The Romanian
International University
Fair
Viitorii antreprenori de
succes

Rezumatul activităţii
intercunoaștere
Platformă web de informare pentru
orientarea și consilierea școlară a
elevilor și formarea acestora pentru
integrare în societate
Orientare școlară și profesională
Seminarii și prezentări privind
proceduri de admitere la universități
din străinătate, surse de finanțare și
costuri de trai.
Proiect de orientare profesională,
organizarea de activităţi cu specific
antreprenoriat şi de oferire a unor
exemple de bune practica

Târg de Oferte
Cariera 2017
Campanie de promovare a imaginii
liceului

Profesori coordonatori

Neagu Violeta
Psih. Boca-Zamfir Mioara
Popescu Mădălina
Bulgaru Mariana
Consiliul Școlar al Elevilor
Iosif Lenuța
Cristache Liliana
Popescu Mădălina
Bulgaru Mariana
Boca- Zamfir Mioara
Postelnicu Adriana
Mogoș Cătălin
Rolea Cristian
Onose Daniel

9. Formarea unor deprinderi de muncă intelectuală, individuală și în echipă;
Activități desfășurate:
Denumirea activităţii
Rezumatul activităţii
Lucru în Echipă

Activitate organizată de Asociația
Euro Dezvoltare Galaţi în parteneriat
cu AIESEC Galaţi

Suntem activi, suntem
creativi

Workshop (Ziua Internațională a
Educației)

Târg de carte, handmade
și vintage
Laboratorul - prietenul
chimistului
Calitatea apei
Radiația ultravioletă
Experimentul de optică
Căutătorii de comori
Matematica în echipă

Profesori coordonatori
Drăgan Aurora

Rolea Cristian
Munteanu Dumitru
Cazanoschi Gelu
Apostu Roxana
Activitate desfășurată la CCSG (Ziua
Necula Carmen
Internațională a Educației)
Bălan Laura
Activitate desfășurată în laboratorul
de chimie ( Săptămâna Internațională Ganea Mariana
a Educației)
grup de elevi care au realizat
măsurători și teste, în colaborare cu
Negoiță Camelia
I.N.F.P.L.R. Măgurele
Concurs în cadrul Bibliotecii
Ilie Adriana
"V.A.Urechia"
concurs de matematică clasele V-VI
Necula Carmen

10. Identificarea evenimentelor istorice si evaluarea acestora
Activități desfășurate:
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Denumirea activităţii

Antiquitas Rediviva
Holocaust, Never Again
Apărăm pământ străbun
CiNeMăKunoaste Intermezzo sub semnul
istoriei unei școli

Rezumatul activităţii
Festivalul antic la Galați, ediția a
III-a, de Zilele Europene ale
Patrimoniului
Simpozion CCD, Galaţi
Informarea elevilor cu privire la
însemnătatea zilei de 25
octombrie, Ziua Armatei Române.
Activitate din Programul "Școala
altfel: Să știi mai multe, să fii mai
bun!"

Profesori coordonatori
Mogoș Cătălin
Drăgan Aurora
Mogoș Cătălin

Măzăroaie Violeta

11. Valorizarea relațiilor interpersonale
Activități desfășurate:
Denumirea activităţii
Educație fără frontiere

Speranțe pentru vârsta a
III-a

Prin joc ne împrietenim
Să ne cunoaștem prin joc
Să ne cunoaștem mai bine
Recette de l'amitié

Rezumatul activităţii

Profesori coordonatori

Program cultural artistic cu prilejul
zilei de 5 octombrie, Ziua Mondială
a Educaţiei
Voluntariat la Complexul Muzeal
de Ştiinţele Naturii “Răzvan
Angheluţă” de 1 octombrie, Ziua
Internaţională a Persoanelor
Vârstnice.
Activitate dedicată Zilei
Internaționale a Educaţiei
Activitate dedicată Zilei
Internaționale a Educației
Excursie la Slănic Moldova
Activitate din Programul "Școala
altfel: Să știi mai multe, să fii mai
bun!"

Mogoş Cătălin
Vizinteanu RodicaFlorina.
Mogoş Cătălin
Popa Ionica Viorica.

Neagu Mihaela
Drăgan Aurora
Dobrinoi Maria
Măzăroaie Violeta

12. Formarea în spiritul respectului față de libertate si democrație
Activități desfășurate:
Denumirea activităţii

Rezumatul activităţii

Nu există libertate fără
lege!

Vizită la sediul instanței Curtea de
Apel Galați
Campanie de alegeri a
reprezentanților Consiliului Școlar
Alegeri Consiliul Școlar al al Elevilor, alegerea reprezentantului
Elevilor
elevilor în Consiliul de
Administrație și în Comisia de
prevenire și combatere a violenței
Campanie de informare în
Medierea în şcoală
parteneriat cu Camera Mediatorilor
Regiunea de Sud-Est, filiala Galaţi.
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Profesori coordonatori
Maghiar Cătălin
Bulgaru Mariana

Popescu Mădălina

Maghiar Cătălin

13. Dezvoltarea interesului pentru învățare și prevenirea absenteismului, îmbunătățirea relației
școală-familie
Activități desfășurate:
Denumirea activităţii

Rezumatul activităţii

Atelier Școala familiei - Pelerinaj la
Educație pentru caracter
Catedrala Arhiepiscopală- Moaștele
Cum comunicăm cu copiii Sfintei Mucenițe Filofteea de la
Curtea de Argeș
Regulamentul de ordine
Discuții în ședința Consiliului Școlar
interioară
al Elevilor
Regulamentul de
Organizare și Funcționare Discuții în ședința Consiliului Școlar
a Consiliul Școlar al
al Elevilor
Elevilor

Profesori coordonatori

Ilie Adriana
Popescu Mădălina
Popescu Mădălina

14. Identificarea comportamentelor dăunătoare si prevenirea violenței
Activități desfășurate:
Denumirea activităţii
Lupta împotriva HIV
Prevenirea infracțiunilor
contra patrimoniului
Factorii care ameninţă
pacea lumii
Violența naște monștrii să fim oameni.
Sănătatea noastră
depinde de deciziile
noastre – violența în
mediul școlar
Împreună pentru pace!

Rezumatul activităţii

Profesori coordonatori

Fundaţia care luptă contra HIV, Galaţi
Activitate cu caracter preventiv pe
linia faptelor de natură infracțională a
căror victime pot fi elevii, precum și a
siguranței rutiere desfășurată în
”Săptămâna Prevenirii Criminalității”

Dragan Aurora

Dezbatere

Drăgan Aurora

Parteneriat Clubul ”IMPACT” Liceul
Tehnologic Transporturi ”Căi Ferate”
din Galați – Proiectul de voluntariat în
folosul comunității

Maghiar Cătălin

Activitate din Programul "Școala
altfel: Să știi mai multe, să fii mai
bun!"

Măzăroaie Violeta

Săptămâna Educației Globale, Proiect
înscris în CAEN2016 – A1/POZ.26

V. Rezultatele elevilor la concursuri școlare și extrașcolare:
La sfârșitul anului școlar s-au obținut:
 29 premii I
 29 premii II
 61 premii III
 91 mențiuni
 un premiu SSMR
 4 premii speciale
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Popescu Mădălina
Dimitrievici Lucian

Popescu Mădălina
Profesorii implicați
Elevii liceului

REZULTATE LA CONCURSURI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE, an școlar 2016-2017

Rezultat

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

1.

Premiul I

XC
XE
XD

Iosif Lenuta

„FIRMA DE EXERCIȚIU –
PUNTE CĂTRE MEDIUL
ECONOMIC REAL”

Judetean

Colegiul Tehnic de Alimentație
și Turism “Dumitru
Moțoc” Galați

2.

Premiul III

Maxim Andrei
Madalin
Adam Andrei
Mihai Petru
Sebastian
Drâmbă Tatiana

XI D

Neagu Violeta

Național

CNMK, LT ”Emil Racoviță”,
Palatul Copiilor

3.

Premiul II

Drâmbă Tatiana

XI D

Neagu Violeta

Național

CNMK, LT ”Emil Racoviță”,
Palatul Copiilor

4.

Mențiune

Solomon Elena

XI D

Neagu Violeta

Național

CNMK, LT ”Emil Racoviță”,
Palatul Copiilor

5.

Premiul I

Barbu Elena
Cătălina

XI D

Neagu Violeta

Național

CNMK, LT "Emil Racoviță",
Palatul Copiilor

6.

Mențiune

XF

Neagu Violeta

Regional

MEC

7.

Premiul II

XE

Neagu Violeta

Coding Race

Interliceal

CNCN și compania Selir

8.
9.

Premiul II
Mențiune

Pantazică
Alexandru
Sava Cezar și
Tudoran Daniel
Adam Adrian
Popa Bogdan
Simion Mihai

România europeană - oameni,
locuri, fapte - între trecut,
prezent şi viitor – secțiunea
grafică
România europeană - oameni,
locuri, fapte - între trecut,
prezent şi viitor – secțiunea
fotografie
România europeană - oameni,
locuri, fapte - între trecut,
prezent şi viitor – secțiunea
eseuri
"România europeană - oameni,
locuri, fapte - între trecut,
prezent și viitor" secțiunea
pictură
Visual Contest

XE
XE

Neagu Violeta
Neagu Violeta

Jocuri in code blocks
Jocuri in code blocks

Interliceal
Interliceal

CNMK
CNMK

Nr.
crt.

Nr.
crt.

Rezultat

Numele și
prenumele
elevilor
Pantazică
Alexandru

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

XF

Neagu Violeta

Infoeducație

Județean

C.T. ”Radu Negru”
Facultatea de Fizică,
Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza”, Iași
Facultatea de Fizică,
Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza", Iași
Facultatea de Fizică,
Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza", Iași
Facultatea de Fizică,
Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza", Iași
Facultatea de Fizică,
Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza", Iași
Facultatea de Fizică,
Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza", Iași
Facultatea de Fizică,
Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza", Iași
Facultatea de Fizică,
Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza", Iași
Facultatea de Fizică,
Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza", Iași
Fundația Lumina Instituții de
Invățământ

10.

Premiul II

11.

Premiul I

Stelian Tiberiu
Andrei

VI A

Onose Daniel

PHI 2017

Național

12.

Premiul III

Ivan Raluca Ioana

VI A

Onose Daniel

PHI 2017

Național

13.

Mențiune

Iordache Octavian

VI A

Onose Daniel

PHI 2017

Național

14.

Premiul III

Tăchiță Bianca

VII A

Onose Daniel

PHI 2017

Național

15.

Mențiune

Gheorghiu Ingrid

VII A

Onose Daniel

PHI 2017

Național

16.

Mențiune

Solomon Miruna

VII A

Onose Daniel

PHI 2017

Național

17.

Mențiune

Ilie Teodor

VII A

Onose Daniel

PHI 2017

Național

18.

Premiul III

Toșa Lucian

VIII A

Onose Daniel

PHI 2017

Național

19.

Mențiune

Grumeza Cristina

VIII A

Onose Daniel

PHI 2017

Național

20.

Premiul III

Stelian TiberiuAndrei

VI A

Necula Carmen

LuminaMath

Național
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Rezultat

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

21.

Mențiune

VI A

Necula Carmen

LuminaMath

Național

22.

Special

IX A

Bălăuță Dana

Cum se face?

Național

23.

Special

Guțanu TiberiuMihnea
Iurescu Armando
Ionuț
Hagiu Mirel

IX B

Bălăuță Dana

Cum se face?

Național

24.

Premiul I

VI A

Necula Carmen

Cristian S. Calude

Interjudețean

25.

VI A

Necula Carmen

Cristian S. Calude

Interjudețean

26.

Premiul
SSMR
Mențiune

Stelian TiberiuAndrei
Guțanu TiberiuMihnea
Ivan Raluca Ioana

VI A

Necula Carmen

Cristian S. Calude

Interjudețean

27.

Mențiune

VI A

Necula Carmen

Cristian S. Calude

Interjudețean

28.

Mențiune

Ungureanu Vlad
Constantin
Cristea Andrei

VA

Necula Carmen

Cristian S. Calude

Interjudețean

29.

Mențiune

VA

Necula Carmen

Cristian S. Calude

Interjudețean

30.

Mențiune

VA

Necula Carmen

Cristian S. Calude

Interjudețean

31.

Mențiune

Manolache Cristian
Andrei
Mazuru Rareş
Alexandru
Stelian Tiberu

VI A

Necula Carmen

Național

32.

Mențiune

Ivan Raluca

VI A

Necula Carmen

Național

MEN și SSMR

33.

Mențiune

Tătaru Crina

IX C

Necula Carmen

Național

MEN și SSMR

34.

Mențiune

IX F

Coadă Gelu Daniel

Național

MEN și SSMR

35.

Premiul III

a V-a

Alexandru Tanta

judetean

36.

Premiul III

Ionescu Aureliu
Petrișor
Cojocaru Adrian Sebastian
Grigore Denisa

a V-a

Alexandru Tanta

Concurs interdisciplinar
Mathmoiselle
Concurs interdisciplinar
Mathmoiselle
Concurs interdisciplinar
Mathmoiselle
Concurs interdisciplinar
Mathmoiselle
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de

Fundația Lumina Instituții de
Invățământ
Facultatea de Chimie Aplicată
București
Facultatea de Chimie Aplicată
București
Colegiul Național ''Vasile
Alexandri'' Galați
Colegiul Național ''Vasile
Alexandri'' Galați
Colegiul Național ''Vasile
Alexandri'' Galați
Colegiul Național ''Vasile
Alexandri'' Galați
Colegiul Național ''Vasile
Alexandri'' Galați
Colegiul Național ''Vasile
Alexandri'' Galați
Colegiul Național ''Vasile
Alexandri'' Galați
MEN și SSMR

MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte

Nr.
crt.
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judetean

Nr.
crt.

Rezultat

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

competenta si performanta
37.

Premiul III

Ciubotariu Denisa Ioana
Constantin Rares
Andrei
Rebenciuc Tudor

a V-a

Alexandru Tanta

38.

Premiul III

a V-a

Alexandru Tanta

39.

Premiul III

a V-a

Alexandru Tanta

40.

Premiul III

a V-a

Alexandru Tanta

a V-a

Alexandru Tanta

a V-a

Alexandru Tanta

a V-a

Alexandru Tanta

a V-a

Alexandru Tanta

a V-a

Alexandru Tanta

a V-a

Alexandru Tanta

Mentiune

Chiriac Andreea
Monica
Grigoras Andrada
Maria
Manolache Cristian
Andrei
Cirip Adina Adelina
Mazuru Rareş
Alexandru
Ungureanu Sorin
Alexandru
Maciuca Bogdan
Alexandru
Cucu Tudor Marian

41.

Premiul III

42.

Premiul III

43.

Premiul III

44.

Premiul III

45.

Mentiune

46.

Mentiune

47.

a V-a

Alexandru Tanta

48.

Mentiune

Ioan Vlad Cristian

A V-a

Alexandru Tanta

49.

Mentiune

Cristea Andrei

a V-a

Alexandru Tanta

50.

Mentiune

Bivol Alexandru
Ionut

a V-a

Alexandru Tanta

si arte Paralela 45

Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta

judetean

Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta

Judetean

86

Organizator

judetean
Judetean

Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean

MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45

Rezultat

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

51.

Mentiune

a V-a

Alexandru Tanta

Mentiune

a V-a

Alexandru Tanta

53.

Mentiune

Ilie Petru- Teodor

a V-a

Alexandru Tanta

54.

Mentiune

a V-a

Alexandru Tanta

55.

Mentiune

a V-a

Alexandru Tanta

56.

Premiul II
Premiul II

58.

Premiul II

59.

Premiul III

Mirza Raluca

60.

Premiul III

Enuta Robert Nicu

61.

Premiul III

Tosa Lucian

62.

Premiul III

Apopei Cristina

63.

Premiul III

Manea Paula

64.

Premiul III

65.

Premiul III

Ragea Fancesca
Andreea
Stoica Elias Valeriu

a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa

Alexandru Tanta

57.

Ceocan Dragos Teodor
Popa EduardCristian
Balan Maria
Teodora
Tomev Emanuela
Elena
Burghelea Teodor

Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta

Judetean

52.

Agache AlexGabriel
Vasile Rares

MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45

Nr.
crt.

Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
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Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean

Rezultat

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

66.

Premiul III

68.

Premiul III

Irimia Carina Maria

69.

Mentiune

Iorga Cristina

70.

Mentiune

Grumeza Cristina

71.

Mentiune

Bastea Mihnea

72.

Mentiune

73.

Mentiune

74.

Mentiune

75.

Mentiune

76.

Mentiune

Enache Mihnea
Vlad
Neagu Gabriel
Andrei
Bruma Virginia
Mihaela
Moloman Cristian
Eduard
Florea George

77.

Mentiune

78.

Mentiune

Bojian Alexia
Stefania
Enache Oana Larisa

79.

Mentiune

Petrea Alexandra

80.

Mentiune

Andries Ioana

81.

Premiul I

Cojocaru Adrian -

Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul scolar national de
competenta si performanta
Concursul High Flyers

Judetean

Premiul III

a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
a VIIIa
VA

Alexandru Tanta

67.

Danaila Closca
Daniel
Pais Andreea

MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
Colegiul Al I Cuza, Galati

Nr.
crt.

Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Alexandru Tanta
Neagu Mihaela

88

Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean

Nr.
crt.

Rezultat

Numele și
prenumele
elevilor
Sebastian
Cucu Tudor Marian
Grigore Denisa
Manolache Cristian
Andrei
Ioan Vlad Cristian
Constantin Rares
Andrei
Rebenciuc Tudor
Vilcov Nicholas
Dumitrescu
Alexandra
Gheorghiu Ingrid
Solomon Andreea
Artenie Beatrice
Benea Lorena
Cezara

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

VA
VA
VA

Neagu Mihaela
Neagu Mihaela
Neagu Mihaela

Concursul High Flyers
Concursul High Flyers
Concursul High Flyers

Judetean
Judetean
Judetean

Colegiul Al I Cuza, Galati
Colegiul Al I Cuza, Galati
Colegiul Al I Cuza, Galati

VA
VA

Neagu Mihaela
Neagu Mihaela

Concursul High Flyers
Concursul High Flyers

Judetean
Judetean

Colegiul Al I Cuza, Galati
Colegiul Al I Cuza, Galati

VA
VA
VIIA

Neagu Mihaela
Neagu Mihaela
Neagu Mihaela

Concursul High Flyers
Concursul High Flyers
Concursul High Flyers

Judetean
Judetean
Judetean

Colegiul Al I Cuza, Galati
Colegiul Al I Cuza, Galati
Colegiul Al I Cuza, Galati

VIIA
VIIA
IXD
XD

Neagu Mihaela
Neagu Mihaela
Neagu Mihaela
Bulgaru Mariana

Concursul High Flyers
Concursul High Flyers
Concursul High Flyers
Concursul de geografie
"GeoInfoVirtual"

Judetean
Judetean
Judetean
National

Colegiul Al I Cuza, Galati
Colegiul Al I Cuza, Galati
Colegiul Al I Cuza, Galati
Inspectoratul Judetean Iasi,
Liceul Teoretic "Grigore
Moisil" Iasi, Liceul Teoretic
"Al. I. Cuza" Iasi
Inspectoratul Judetean Iasi,
Liceul Teoretic "Grigore
Moisil" Iasi, Liceul Teoretic
"Al. I. Cuza" Iasi
Inspectoratul Judetean Iasi,
Liceul Teoretic "Grigore
Moisil" Iasi, Liceul Teoretic
"Al. I. Cuza" Iasi
Inspectoratul Judetean Iasi,
Liceul Teoretic "Grigore
Moisil" Iasi, Liceul Teoretic
"Al. I. Cuza" Iasi

82.
83.
84.

Premiul I
Premiul I
Premiul I

85.
86.

Premiul III
Mentiune

87.
88.
89.

Mentiune
Mentiune
Mentiune

90.
91.
92.
93.

Mentiune
Mentiune
Mentiune
Premiul II

94.

Premiul II

Calapod Elena

XD

Bulgaru Mariana

Concursul de geografie
"GeoInfoVirtual"

National

95.

Premiul III

Balmus Elena
Gabriela

XD

Bulgaru Mariana

Concursul de geografie
"GeoInfoVirtual"

National

96.

Mentiune

Costachel
Alexandra

XI B

Bulgaru Mariana

Concursul de geografie
"GeoInfoVirtual"

National

89

Rezultat

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

97.

Mentiune

Mihai Florina

XI B

Bulgaru Mariana

Concursul de geografie
"GeoInfoVirtual"

National

98.

Mentiune

Popa Sara Amelia

XI B

Bulgaru Mariana

Concursul de geografie
"GeoInfoVirtual"

99.

Mentiune

Lupascu Georgiana

XI B

Bulgaru Mariana

Concursul de geografie
"GeoInfoVirtual"

100. Mentiune

Solomon Flavius

IX D

Negoiță Camelia

Concursul de fizică PHI

101. Mentiune

Strat Bogdan

IX D

Negoiță Camelia

Concursul de fizică PHI

102. Mentiune

Oprea Groza
Gabriel

XD

Negoiță Camelia

Concursul de fizică PHI

103. Mențiune

Stroia Andrei

IX F

Sava Ioan

Concursul de fizică PHI

104. Premiul I

Dragan Silvia Diana

XB

Neagu Mihaela

105. Premiul III

Vilcov Vlad Nicholas
Abadgeru Saria
Antonia
Anghel Andreea

a V-a

Alexandru Tanta

a V-a

Alexandru Tanta

a V-a

Alexandru Tanta

Concursul ,,Cultura si civilizatie
britanica"
Concurs scolar national de
competenta si performanta
Concurs scolar national de
competenta si performanta
Concurs scolar national de

Nr.
crt.

106. Premiul III
107. Premiul III

90

Organizator

Inspectoratul Judetean Iasi,
Liceul Teoretic "Grigore
Moisil" Iasi, Liceul Teoretic
"Al. I. Cuza" Iasi
National
Inspectoratul Judetean Iasi,
Liceul Teoretic "Grigore
Moisil" Iasi, Liceul Teoretic
"Al. I. Cuza" Iasi
National
Inspectoratul Judetean Iasi,
Liceul Teoretic "Grigore
Moisil" Iasi, Liceul Teoretic
"Al. I. Cuza" Iasi
Național
MENCS, Univ. Al.I.CUza Iasi,
Centrul Regional pt Tineri
Capabili de Performanta, Iasi
Național
MENCS, Univ. Al.I.CUza Iasi,
Centrul Regional pt Tineri
Capabili de Performanta, Iasi
Național
MENCS, Univ. Al.I.CUza Iasi,
Centrul Regional pt Tineri
Capabili de Performanta, Iasi
Național
MENCS, Univ. Al.I.CUza Iasi,
Centrul Regional pt Tineri
Capabili de Performanta, Iasi
Interjudetean Colegiul Al. I. Cuza, Galati,
CCD Galati
Judetean
MENCS/ Fundatia pentru
stiinte si arte Paralela 45
Judetean
MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
Judetean
MENCS/Fundatia pentru stiinte

Nr.
crt.

Rezultat

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Alexandra
108. Premiul III

Denumire concurs

Tip
concurs

competenta si performanta

Besleaga AidaGabriela
Ioan Vlad Cristian

a V-a

Alexandru Tanta

a V-a

Alexandru Tanţa

110. Premiul I

Beşleagă Aida
Gabriela

a V-a

111. Menţiune

Toader Carmen

112. Premiul I

Organizator

si arte Paralela 45

Concurs scolar national de
competenta si performanta
Concurs judeţan ,,Viitorul
planetei incepe cu noi,,

Judetean

Alexandru Tanţa

Concurs judeţan ,,Viitorul
planetei incepe cu noi,,

Naţional

XII F

Ţigănuş Veronica

Naţional

Toader Carmen

XII F

Țigănuș Veronica

Concurs de creaţie literară ARS
NOVA (poezie)
Concursul de Creație Tinere
Condeie

113. Premiul III

Crânganu Tomaida

XI A

Țigănuș Veronica

114. Premiul III

Maxim Andrei
Madalin, Adam
Andrei, Mihai Petru
Sebastian

XC,
XE,
XD

Iosif Lenuta

Concursul de Interpretare Critică
Nucolae Băciuț
Concurs "Business Challenge"

115. Premiul I

XC,
XE,
XD

Iosif Lenuta

Concurs "Business Challenge"

Regoinal

116. Premiul II

Maxim Andrei
Madalin, Adam
Andrei, Mihai Petru
Sebastian
Mihaiu Beatrice

Bîra Rodica

117. Premiul III
118. Mentiune

Cucu Tudor Marian
Manolache Cristian

a X-a
C
a V-a
a V-a

Concurs de eseuri Cuvinte,suflet şi culori
Concurs English for Exams
Concurs English for Exams

Interjudeţean C.N. '' C. Negri'' , C.N. ''V.
Alecsandri''
Interjudetean CN ,,Vasile Alecsandri"
Interjudetean CN ,,Vasile Alecsandri"

109. Premiul II

Neagu Mihaela
Neagu Mihaela
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Naţional

MENCS/Fundatia pentru stiinte
si arte Paralela 45
CNMK GALATI , Seminarul
teologic Ortodox,,Sfantul Ioan
Gura de Aur Targovişte
CNMK GALATI , Seminarul
teologic Ortodox,,Sfantul Ioan
Gura de Aur Targovişte
MENCŞ,ISJ Brăila

Județean, cu
participare la
etape nat.
Județean

MENCȘ

Judetean

Colegiul Economic "Virgil
Madgearu" Galati
Universitatea Dunarea de jos Facultatea de Econoie si
Administrarea afacerii,
Dunarea de jos - Facultatea de
Econoie si Administrarea
afacerii,

MENCȘ

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

119. Premiul II

Fotache Melisa

IX D

Neagu Mihaela

International

CN ,,Calistrat Hogas" Piatra
Neamt

120. Premiul II

Dragan Silvia Diana

XB

Neagu Mihaela

International

CN ,,Calistrat Hogas" Piatra
Neamt

121. Premiul II

Ciubotariu Denisa Ioana

VA

Neagu Mihaela

Judetean

CN ,,Mihail Kogalniceanu"
Galati

122. Premiul II

Chiriac Andreea
Monica

VA

Neagu Mihaela

Judetean

CN ,,Mihail Kogalniceanu"
Galati

123. Premiul III

Cirip Marina Adelina

VA

Neagu Mihaela

Judetean

CN ,,Mihail Kogalniceanu"
Galati

124. Premiul I

Neagu Delia,
Nitulescu Miruna,
Petrea Denisa,
Chiriac Stefan,
Timofte Razvan,
Bulgaru Ioana,
Gheorghiu Ingrid,
Mihai Alexandra
Mazuru Rareş
Alexandru

VI A,
VII A

Dragan Aurora,
Neagu Mihaela

Concurs de creatie Calistrat
Hogas, ed. VIII-a, CAEN 2017,
creatie literara - proza, limba
engleza
Concurs de creatie Calistrat
Hogas, ed. VIII-a, CAEN 2017,
creatie literara - eseu, limba
engleza
Proiect Interdisciplinar in limba
engleza ,,Art in the Making",
CAEJ 2017, Etapa I, sectiunea
,,Autor, vers, sentiment"
Proiect Interdisciplinar in limba
engleza ,,Art in the Making",
CAEJ 2017, Etapa I, sectiunea
,,Autor, vers, sentiment"
Proiect Interdisciplinar in limba
engleza ,,Art in the Making",
CAEJ 2017, Etapa I, sectiunea
,,Autor, vers, sentiment"
Proiect Interdisciplinar in limba
engleza ,,Art in the Making",
CAEJ 2017, Etapa II

Judetean

CN ,,Mihail Kogalniceanu"
Galati

a V-a

Alexandru Tanţa

Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a

Judeţean

CNMKGalati

Rezultat

125. Menţiune
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Nr.
crt.

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

126. Menţiune

Ungureanu Sorin
Alexandru

a V-a

Alexandru Tanţa

Judeţean

CNMK Galaţi

127. Menţiune

Vasile Rares

a V-a

Alexandru Tanţa

Judeţean

CNMK Galati

128. Menţiune

Ceocan Dragoş
Teodor

a V-a

Alexandru Tanţa

Judeţean

CNMK Galaţi

129. Premiul II

Cucu Tudor Marian

a V-a

Alexandru Tanta

Judeţean

CNMKGalaţi

130. Premiul II

Beşleagă Aida
Gabriela

a V-a

Alexandru Tanţa

Judeţean

CNMKGalaţi

131. Premiul II

Rebenciuc Tudor

a V-a

Alexandru Tanţa

Judeţean

CNMK Galaţi

132. Premiul III

Manolache Cristian
Andrei

a V-a

Alexandru Tanţa

Judeţean

CNMK Galaţi

133. Premiul III

Grigore Denisa

a V-a

Alexandru Tanţa

Judeţean

CNMKGalaţi

134. Premiul III

Grigoraş AndraMaria

a V-a

Alexandru Tanţa

judeţean

CNMK Galaţi

135. Premiul III

Cristea Andrei

a V-a

Alexandru Tanţa

Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a

judeţean

CNMKGalaţi

Rezultat
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Nr.
crt.

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

136. Premiul III

Ioan Vlad Cristian

a V-a

Alexandru Tanţa

judeţean

CNMK Galaţi

137. Premiul III

Cojocaru Adrian Sebastian

a V-a

Alexandru Tanţa

judeţean

CNMK Galaţi

138. Premiul III

Ciubotariu Denisa Ioana

a V-a

Alexandru Tanţa

judeţean

CNMK Galaţi

139. Premiul III

Cirip Adina Adelina

a V-a

Alexandru Tanţa

judeţean

CNMKGalaţi

140. Premiul III

Abadgeru SariaAntonia

a V-a

Alşexandru Tanţa

judeţean

CNMK Galaţi

141. Menţiune

Agache AlexGabriel

a V-a

Alexandru Tanţa

judeţean
etapa aII-a

CNMKGalaţi

142. Menţiune

Anghel Andreea
Alexandra

a V-a

Alexandru Tanţa

judeţean

CNMKGalaţi

143. Menţiune

Bivol Alexandru
Ionuţ

a V-a

Alexandru Tanţa

Judeţan

CNMK Galaţi

144. Premiul II

Enache Oana Larisa

a VIIIa

Alexandru Tanţa

Judeţean

CNMK Galaţi

145. Premiul II

Apopei Cristina

a VIIIa

Alexandru Tanța

Județean

CNMK Galați

146. Premiul II

Manea Paula

a VIIIa

Alexandru Tanța

Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul școlar național de
competență și performanță
Comper etapa a II-a
Concursul școlar național de
competență și performanță

Județean

CNMK Galați

Rezultat
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Nr.
crt.

Rezultat

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

147. Premiul III

Balan Maria
Teodora

a VIIIa

Alexandru Tanţa

148. Premiul III

Păiş Andreea

a VIIIa

Alexandru Tanţa

149. Premiul III

Petrea Alexandra

a VIIIa

Alexandru Tanţa

150. Premiul III

Stoica Elias Valeriu

a VIIIa

Alexandru Tanţa

151. Premiul III

Enache Mihnea
Vlad

a VIIIa

Alexandru Tanţa

152. Premiul III

Bojian Alexia
Stefania

a VIIIa

Alexandru Tanţa

153. Premiul III

Florea George

a VIIIa

Alexandru Tanţa

154. Premiul III

Balan Maria
Teodora

a VIIIa

Alexandru Tanţa

155. Menţiune

Irimia Carina Maria

a VIIIa

ALexandru Tanţa

156. Menţiune

Andrieş Ioana

a VIIIa

Alexandru Tanţa

Denumire concurs

Comper etepa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
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Tip
concurs

Organizator

judeţean

CNMK Galaţi

judeţean

CNMK Galaţi

judeţean

CNMK Galaţi

judeţean

CNMK Galaţi

judeţean

CNMK Galaţi

judeţean

CNMK Galaţi

judeţean

CNMK Galaţi

judeţean

CNMK Galaţi

judeţean

CNMK Galaţi

judeţean

CNMK Galaţi

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

157. Menţiune

Ragea Francesca
Teodora

a VIIIa

Alexandru Tanţa

judeţean

CNMK Galaţi

158. Menţiune

Baştea Mihnea

a VIIIa

Alexandru Tanţa

judeţean

CNMK Galaţi

159. Menţiune

Asăvoaieei Ana
Maria Larisa

a VIIIa

Alexandru Tanţa

judeţean

CNMK Galaţi

160. Menţiune

Mîrza Raluca

a VIIIa

Alexandru Tanţa

judetean

CNMK Galaţi

161. Menţiune

Burghelea Teodor

a VIIIa

Alexandru Tanţa

judeţean

CNMK Galați

162. Premiul I

Tudosă Georgiana

XII B

Popa Viorica

internațioal

163. Premiul I

Lupu Ana-Maria

XII E

Popa Viorica

164. Premiul I

Butuc Andreea

XF

Popa Viorica

165. Mențiune

XD

Popa Viorica

166. Mențiune

Constandache
Andra
Apopei Cristina

VIII

Popa Viorica

167. Menține

Tudose Elena

VIII

Popa Viorica

168. Mențiune

Grumeza Cristina

VIII

Popa Viorica

169. Premiul I,
calificat la

Iordache Octavian

a VI-a

Bulgaru Mariana

Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa aII-a
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper
Concursul şcolar naţional de
competenţă şi performanţă
Comper etapa a II-a
„Alături de Hristos în Europa
secolului XXI”
"Alături de Hristos în Europa
secolului XXI"
"Alături de Hristos în Europa
secolului XXI"
"Alături de Hristos în Europa
secolului XXI"
"Alături de Hristos în Europa
secolului XXI"
"Alături de Hristos în Europa
secolului XXI"
"Alături de Hristos în Europa
secolului XXI"
Mica Olimpiada de Geografie
Terra etapa județeană

CN „Gheorghe Lazăr” ClujNapoca
CN „Gheorghe Lazăr” ClujNapoca
CN „Gheorghe Lazăr” ClujNapoca
CN „Gheorghe Lazăr” ClujNapoca
CN „Gheorghe Lazăr” ClujNapoca
CN „Gheorghe Lazăr” ClujNapoca
CN „Gheorghe Lazăr” ClujNapoca
Şcoala Gimnazială ”Mihai
Eminescu”, Galati

Rezultat
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internațioal
internațioal
internațioal
internațioal
internațioal
internațioal
National

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

Guțanu Tiberiu
Mihnea

a VI-a

Bulgaru Mariana

Mica Olimpiada de Geografie
Terra, etapa județeană

National

Școala Gimnazială
” Mihai Eminescu”, Galati

Stelian Tiberiu

a VI-a

Bulgaru Mariana

National

Moisă Andrei
Răzvan
Petrea Denisa
Gabriela
Grigore Denisa

a VI-a

Bulgaru Mariana

a VI-a

Bulgaru Mariana

a V-a

Bulgaru Mariana

V

Velea Marcela

judetean

Şcoala Gimnazială Mihai
Eminescu
Școala Gimnazială ”Mihai
Eminescu”, Galați
Școala Gimnazială
” Mihai Eminescu”, Galați
Școala Gimnazială ”Mihai
Eminescu”, Galați
CNMK Galati

176. Mentiune

Besleaga AidaGabriela
Ilie Petre Teodor

V

Velea Marcela

judetean

CNMK Galati

177. Premiul I

Echipa de înot fete

IX-XII

Munteanu Dumitru

Mica Olimpiada de Geografie
Terra, etapa județeană
Mica Olimpiada de Geografie
Terra, etapa județeană
Mica Olimpiada de Geografie
Terra , etapa județeană
Mica Olimpiadă de Geografie
Terra, etapa județeană
Concursul ''Infogim-abilitati
digitale pentru elevul modern"
Concursul ,,Infogim-abilitati
digitale pentru elevul modern"
CUPA LICEELOR

județean

Fundația sportului gălațean

178. Premiul I

IX C

Munteanu Dumitru

CUPA LICEELOR

județean

Fundația sportului gălățean

179. Premiul I

Ciurușniuc
Alexandra
Echipa de șah

IX-XII

Munteanu Dumitru

județean

I.S.J. Galați

180. Premiul I

Movilă Alexandra

XC

Rolea Cristian

național

181. Premiul II

Polina Sencu

XA

Rolea Cristian

182. Premiul I

Cămarzan Miruna

IX B

Rolea Cristian

Campionatul national Elisabeta
Polihroniade
Concursul national Învingători
prin artă
Concursul national Învingători
prin arta
Concursul Francartistes en
herbe, etapa județeană

Universitatea de arte George
Enescu Iași
Universitatea de arte George
Enescu Iasi
C.N.M.K. Galați

Rezultat

etapa
națională
170. Premiul II,
calificat la
etapa
națională
171. Mențiune
172. Mențiune
173. Mențiune
174. Mențiune
175. Premiul III
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National
National
National

național
județean

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

XI C

Bălăuță Dana

LER Galați

IX F

Ganea Mariana

international

Iasi

185. Premiul I

Bichilie Bogdan

IX F

Ganea Mariana

international

Iasi

186. Premiul II

Tudor Dan

IX F

Ganea Mariana

international

Iasi

187. Premiul III

Nasturas Roxana

IX F

Ganea Mariana

international

Iasi

188. Mentiune

Nasturas Roxana

IX F

Ganea Mariana

national

LER Galati

189. Premiul III

Paraschiv Valentin
Pop Mihai
Axin Andrei
Mitrea Madalina
Tudor Dan
Patriche Dariana
Babuscǎ Andreea
Georgiana
Mihai Claudia
Dramba Tatiana
Fratita Petru
Barbu Elena
Maxim Andrei
Madalin, Adam
Andrei, Mihai Petru
Sebastian
Dima Adrian

IX F

Ganea Mariana

Simpozion National Educatia
Ecologica si Societatea Umana
Simpozionul Internațional
”Fereastră către stele”
Simpozionul Internațional
”Fereastră către stele”
Simpozionul Internațional
”Fereastră către stele”
Simpozionul Internațional
”Fereastră către stele”
Simpozion National Educatia
Ecologica si Societatea Umana
Supravietuitorii climei

național

184. Premiul I

Constandache
Andra
Darie George

national

CNMK

IX A
IX B

Ganea Mariana
Ganea Mariana

Supravietuitorii climei
Supravietuitorii climei

national
national

CNMK
CNMK

IX C
XI D

Ganea Mariana
Ganea Mariana

Supravietuitorii climei
Etwinning – O Comunitate De
Învăţare

national
national

CNMK
CNMK

XC,
XE,
XD

Iosif Lenuta

Competitia on-line "Azi virtual
, maine real prin firma de
exercitiu "

Regoinal

Colegiul Economic "DIonisie
Pop Martian" Alba Iulia

10 A

Dragan Aurora

Concurs Cultură şi Civilizaţie
Britanică

judeţean

CNAIC Galaţi

Rezultat

183. Premiul II

190. Premiul I
191. Premiul II
192. Mentiune
193. Premiul II

194. Premiul III

195. Premiul III

98

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

196. Mentiune

Condruz Irina

12 B

Dragan Aurora

judetean

CNAIC Galati

197. Premiul I

Neagu Delia AnaMaria
Smadu Sabina,
Lupuşoară Matei
Chiriac Dan Ştefan
Neagu Delia, Petrea
Denisa, Timofte
Razvan, Nitulescu
Miruna, Chiriac Dan
Stefan
Neagu Delia AnaMaria
Ivan Raluca Ioana

6

Dragan Aurora

Concurs Cultură şi Civilizaţie
Britanică
Concursul High Flyers

judetean

CNAIC, Galati

6

Dragan Aurora

Concursul High Flyers

judeţean

CNAIC Galaţi

6
6

Dragan Aurora
Dragan Aurora

Concursul High Flyers
Concursul Art in the Making

judetean
judetean

CNAIC Galaţi
CNMK

6

Dragan Aurora

Concursul English for Exams

interjudeţean

CNVA Galaţi

6

Dragan Aurora

national

MEN, SSMMR

6

Dragan Aurora

national

MEN, SSMMR

204. Premiul I

Stelian Tiberiu
Andrei
Neagu Raluca

10A

Dragan Aurora

naţional

CNMK

205. Premiul III

Chirilov Sabina

10A

Dragan Aurora

naţional

CNMK

206. Premiul II

9D

Anca OancaLeonte

national

MEN

207. Premiul I

Bogdan Dochitanu
Adrian Alexandru
Andrei Grigorica
Bogdan Lefter

Concursul interdisciplinar
Mathmoiselle
Concursul interdisciplinar
Mathmoiselle
Proiectul,,Supravieţuitorii
climei", ed. VI-a:
Proiectul,,Supravieţuitorii
climei", ed. VI-a:
Dezbatere in limba engleza

10 D

Physical English

regional

CNMK

208. Premiul II

Florin Caluian

9D

Physical English

regional

CNMK

209. Premiul III

Angel Ionita

9D

Anca OancaLeonte
Anca OancaLeonte
Anca OancaLeonte

Physical English

regional

CNMK

Rezultat

198. Premiul III
199. Mențiune
200. Premiul I

201. Premiul
Special
202. Premiul III
203. Mentiune
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Nr.
crt.

Numele și
prenumele
elevilor

Clasa

Profesor
coordonator

Denumire concurs

Tip
concurs

Organizator

210. Mentiune

Andrei Cirlan

9D

Physical English

regional

CNKM

211. Mentiune

Matei Penca

10 D

Physical English

regional

CNMK

212. Mentiune
213. Premii
speciale
214. Premiul I

Alexandru Savin
Bogdan Dochitanu
Theodora Cristea
Theodora Cristea

10 F
9D
10 D
10 D

Physical English
English for Exams

regional
regional

CNMK
CNVA

Bilingual Best

regional

CN Murgoci Braila

215. Mentiuni

Eduard Gioglovan
Stefan Iliuta

12 D

Anca OancaLeonte
Anca OancaLeonte
Andreea Ionescu
Anca OancaLeonte
Anca OancaLeonte
Anca OancaLeonte

Bilingual Best

regional

CN Murgoci Braila

Rezultat

VI. Rezultatele elevilor la etapa județeană a olimpiadelor școlare
La sfârșitul anului școlar s-au obtinut :
- 10 premii I
- 9 premii II
- 15 premii III
- 30 mențiuni
- 3 mențiuni SSMR
- 2 premii speciale

Rezultate la olimpiadele școlare - 2016-2017
Nr.
Crt.
1.

Numele și
prenumele
elevului
Ciobanu
Valentina

Premiul obţinut

Olimpiada - disciplina –
etapa (locală, judeţeană)

Clasa

Premiul I

Olimpiada de lb franceză etapa judeţeană

IX E

Numele și
prenumele
profesorului/
profesorilor
Măzăroaie Violeta
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Instituţia organizatoare

Comisia metodică

Colegiul Naţional
,,Costache Negri''

Limbi Moderne

Numele și
prenumele
elevului

Premiul obţinut

2.

Cercel Ioana

Premiul I

3.

Metehau
Andreea
Valentina
Artenie Beatrice
Diana
Artenie Beatrice
Diana

Mentiune

6.

Gramaticu AnaMaria

7.

STRAT D.
BOGDAN
VALENTIN
LEONTE M.
PETRU

Premiul II
Special
Mentiune

Nr.
Crt.

4.
5.

8.

9.

10.

TǍNASE C.
MONICA
GINEVRA
DOCA D. RUTANGELINA
CIOPEI I.
DRAGOŞ
LEONTE M.
PETRU

Olimpiada - disciplina –
etapa (locală, judeţeană)

Numele și
prenumele
profesorului/
profesorilor
Măzăroaie Violeta

Clasa

Instituţia organizatoare

Comisia metodică

Colegiul Naţional
,,Costache Negri''
C.N.V.A.

Limbi Moderne

Olimpiada de lb franceză etapa judeţeană
Olimpiada de lb englezaetapa judeteana

IX D
IX B

Radef Ana
Mihaela

Olimpiada de lb englezaetapa judeteana
Olimpiada de lb englezaetapa judeteana , baraj
pentru etapa nationala
Olimpiada de lb englezaetapa judeteana
Olimpiada de chimie-etapa
judeteana

IX D

Neagu Mihaela
Simona
Neagu Mihaela
Simona

Colegiul Tehnic ,,Aurel
Vlaicu''
Colegiul Tehnic ,,Aurel
Vlaicu''

Limbi Moderne

Neagu Mihaela
Simona
GANEA
MARIANA

Colegiul Tehnic ,,Aurel
Vlaicu''
Colegiul Naţional
,,Costache Negri''

Limbi Moderne

premiul III /
calificat
nationala

OLIMPIADA
INTERDISCIPLINARǍ
ŞTIINŢELE
PǍMȂNTULUI/ faza jud

XF

GANEA
MARIANA,
ONOSE DANIEL,
MOGOŞ
CǍTǍLIN, LICIU
DIANA

Lic teor. E.Racovita

ŞTIINŢE

Mentiune

Concursul naţional de
comunicări ştiinţifice pentru
elevii din clasele liceale/faza
jud

IXC

GANEA
MARIANA

Colegiul de Industrie
Alimentară "Elena
Doamna"

ŞTIINŢE

Premiul II/
calificati
nationala

Concursul naţional de
comunicări ştiinţifice pentru
elevii din clasele liceale/faza
jud

XF

GANEA
MARIANA

Colegiul de Industrie
Alimentară "Elena
Doamna"

ŞTIINŢE

Mentiune
Premiul I Special

IX D

IX D
IXD
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Limbi Moderne

Limbi Moderne

ŞTIINŢE

Nr.
Crt.

Numele și
prenumele
elevului

Premiul obţinut

Olimpiada - disciplina –
etapa (locală, judeţeană)

Numele și
prenumele
profesorului/
profesorilor
GANEA
MARIANA

Clasa

Instituţia organizatoare

Comisia metodică

Colegiul de Industrie
Alimentară "Elena
Doamna"

ŞTIINŢE

11.

FRUMUŞANU I.
GEANI FLORIN
PUŞCAŞU V.
MAXIMILIAN

Premiul III

Concursul naţional de
comunicări ştiinţifice pentru
elevii din clasele liceale/faza
jud

XIC

12.

IORDCAHE C.
EMMA –
ANDREEA
GHERGHE GH.
DIANA

Mentiune

Concursul naţional de
comunicări ştiinţifice pentru
elevii din clasele liceale/faza
jud

XIC

GANEA
MARIANA

Colegiul de Industrie
Alimentară "Elena
Doamna"

ŞTIINŢE

13.

IONESCU
ANCA LARISA

Mențiune

XD

TOCILIANU
DIANA-LAURA

Colegiul Tehnic ,,Aurel
Vlaicu''

Limbi Moderne

14.

Stelian Tiberiu

Mentiune

VI

Onose Daniel

Ivan Raluca

Mentiune

VI

Onose Daniel

16.

Tachita Bianca

Mentiune

VII

Onose Daniel

17.

Tosa Lucian

Mentiune

VIII

Onose Daniel

18.

Anghel C.
Andreea
Alexandra
Beşleagă N.
Aida Gabriela

Menţiune

aV-a

Alexandru Tanta
Necula Carrmen

Liceul Teoretic ,,Mircea
Eliade"
Liceul Teoretic ,,Mircea
Eliade"
Liceul Teoretic ,,Mircea
Eliade"
Liceul Teoretic ,,Mircea
Eliade"
Şcoala gimnazială ,,Ştefan
Cel Mare,,

Științe

15.

Olimpiada de lb englezaetapa judeteana , baraj
pentru etapa nationala
Olimpiada de Fizica - etapa
judeteana
Olimpiada de Fizica - etapa
judeteana
Olimpiada de Fizica - etapa
judeteana
Olimpiada de Fizica - etapa
judeteana
Olimpiada de lingvistică
etapa judeţeana

Mentiune

Olimpiada de lingvistică
etapa judeţeana

a V-a

Alexandru Tanţa
Necula Carmen

Şcoala gimnazială
,, Ştefan Cel Mare,,

LIMBA SI
LITERATURA
ROMANA

20.

Păiş Andreea

Mentiune

a VIII-a

Alexandru Tanţa

21.

Tomev
Emanuela

Menţiune

Olimpiada Lectura ca
abilitate de viată et,jud.
Olimpiada Lectura ca
abilitate de viata et.jud.

a VIII-a

Alexandru Tanţa

Liceul teoretic ,, Emil
Racoviţă,,
Liceul Teoretic ,,Emil
Racoviţă,,

Limba şi Literatura
română
Limba şi Literatura
română

19.
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Științe
Științe
Științe
LIMBA SI
LITERATURA
ROMANA

Nr.
Crt.

Numele și
prenumele
elevului

22.

Rusu Andreea

23.

Horovei
Andreea
Chiagă
Georgiana

24.

Premiul obţinut
Premiul III
calificat etapa
naţională
Premiul III
Premiul II

Olimpiada - disciplina –
etapa (locală, judeţeană)

Clasa

Olimp.de lb.latină-et. judet.

a IX-a

Olimp.de lb.franceza-et.
judet.
Olimpiada de Ştiinţe socioumane -Economie -etapa
judeţeană
Olimpiada de Ştiinţe socioumane -Economie -etapa
judeţeană

a XI-a
F
XI B

Numele și
prenumele
profesorului/
profesorilor
Buruiană Niculina

Instituţia organizatoare

Comisia metodică

C.N.V.A.

Limba si literatura
română

Vizinteanu Rodica

C.N.C.N.,Galati

Limba franceza

Cristache Liliana

Liceul Teoretic "Emil
Racoviţă"

Comisia metodică OM
si SOCIETATE

XI B

Cristache Liliana

Liceul Teoretic "Emil
Racoviţă"

Comisia metodică OM
si SOCIETATE

Olimpiada de Ştiinţe socioumane -Logică -etapa
judeţeană
Olimpiada de Ştiinţe socioumane -Psihologie -etapa
judeţeană
Olimpiada de Religie

XI B

Cristache Liliana

Liceul Teoretic "Emil
Racoviţă"

Comisia metodică OM
si SOCIETATE

XII B

Cristache Liliana

Liceul Teoretic "Emil
Racoviţă"

Comisia metodică OM
si SOCIETATE

XI A

Popa Viorica

Școala Ginazială Sfântul
Ștefan cel Mare

Comisia metodică Om
și Societate

Olimpiada de Religie

XE

Popa Viorica

Școala Ginazială Sfântul
Ștefan cel Mare
Școala Ginazială Sfântul
Ștefan cel Mare
Școala Ginazială Sfântul
Ștefan cel Mare
Școala Ginazială Sfântul
Ștefan cel Mare
Scoala gimnazială nr.7
Galaţi

Comisia metodică Om
și Societate
Comisia metodică Om
și Societate
Comisia metodică Om
și Societate
Comisia metodică Om
și Societate
Comisia metodică Om
și Societate

25.

Crişan Andrei

Premiul III

26.

Drăgoi SorinaNicoleta

Premiul II

27.

Arhire Leria
Elena

Menţiune

28.

Premiul I
Calificat etapa
naţională
Premiul II

30.

Moțoc
GeorgianaAndreea
Munteanu
Georgiana
Butuc Andreea

Mențiune

Olimpiada de Religie

XF

Popa Viorica

31.

Tudose Elena

Mentiune

Olimpiada de Religie

VIII

Popa Viorica

32.

Serian Alina

Mențiune

Olimpida de Religie

XI C

Popa Viorica

33.

Patriche Dariana Menţiune

Olimpiada de Istorie- etapa
judeţeană

IX A

Crudu Mihai

29.
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Numele și
prenumele
elevului

Premiul obţinut

34.

Crişan Andrei

Menţiune

35.

Stoica Elias

Mențiune

36.

Guțanu Tiberiu
Mihnea
Apopei Cristina
Andreea

Mențiune

Nr.
Crt.

37.

Premiul I calificare la faza
națională
Mențiune

38.

Toșa Lucian

39.

Sava Cezar

40.

46.

Ilie Răzvan
Mihăiță
Guțanu TiberiuMihnea
Ivan Raluca
Ioana
Stelian TiberiuAndrei
Gheorghiu
Ingrid Ioana
Beraru Razvan
Cosmin
Manea Paula

47.

Marza Raluca

Premiul II

48.

Dima Viorel

Premiul I /

41.
42.
43.
44.
45.

Premiul III calificare la faza
națională
Mențiune
Mențiune SSMR
Mențiune SSMR
Mențiune SSMR
Premiul I
Mentiune
Premiul I

Olimpiada de Istorie - etapa
judeţeană
Olimpiada de Geografie,
etapa județeană
Olimpiada județeană de
informatică
Olimpiada județeană de
informatică

XI B

Numele și
prenumele
profesorului/
profesorilor
Crudu Mihai

a VIII-a

Bulgaru Mariana

a VI-a

Neagu Violeta

Scoala gimnazială nr.7
Galaţi
Liceul Tehnologic
Transporturi Cai Ferate
MENCS

a VIII-a

Neagu Violeta

MENCS

Olimpiada județeană de
informatică
Olimpiada județeană de
informatică

a VIII-a

Neagu Violeta

MENCS

a X-a E

Neagu Violeta

MENCS

Olimpiada județeană de
informatică
Olimpiada judeteana de
matematica
Olimpiada judeteana de
matematica
Olimpiada judeteana de
matematica
Olimpiada judeteana de lb.
germana
Olimpiada judeteana de lb.
germana
Olimpiada judeteana de lb.
germana
Olimpiada judeteana de lb.
germana
Olimpiada judeteana de lb.

a X-a E

Neagu Violeta

MENCS

a VI-a

a VII-a

Necula-Vijelie
Carmen
Necula-Vijelie
Carmen
Necula-Vijelie
Carmen
Apostu Roxana

Şcoala Gimnazială Nr.
29,Galați
Şcoala Gimnazială Nr.
29,Galați
Şcoala Gimnazială Nr.
29,Galați
CNMK

a VII-a

Apostu Roxana

CNMK

Limbi moderne

a VIII-a

Apostu Roxana

CNMK

Limbi moderne

a VIII-a

Apostu Roxana

CNMK

Limbi moderne

a IX-a

Apostu Roxana

CNMK

Limbi moderne

Olimpiada - disciplina –
etapa (locală, judeţeană)

Clasa

a VI-a
a VI-a
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Instituţia organizatoare

Comisia metodică
Comisia metodică Om
şi Societate
Comisia metodică Om
și Societate
informatică și
tehnologii
informatică și
tehnologii
informatică și
tehnologii
informatică și
tehnologii
informatică și
tehnologii
Matematica
Matematica
Matematica
Limbi moderne

Nr.
Crt.

49.
50.
51.
52.
53.

Numele și
prenumele
elevului

Bejan Vlad
Daniel
Enea Maria
Irina
Drozan
Alexandru
Ionita Angel

Premiul obţinut
calificat la etapa
nationala
Premiul I
Premiul II
Premiul II
Mentiune

Oprea Groza
Gabriel
Ciurușnuc
Alexandra
Drăgan Aurelia

Premiul III

Premiul III

57.

Mogodan
Cristian
Mihaiu Beatrice

58.

Hagiu Maria

Premiul III

59.

Drăgan Silvia

Mențiune

60.

Chiriac Ştefan

Premiul III

61.

Nicolae S. Anita
Bianca
Mocanu F.
Alina Cristina

Premiul II

54.
55.
56.

62.

Mențiune
Mențiune

Mentiune

Mentiune

Numele și
prenumele
profesorului/
profesorilor

Instituţia organizatoare

Comisia metodică

a XI-a
C
a IX-a
A
a XI-a
A
IX D

Apostu Roxana

CNMK

Limbi moderne

Apostu Roxana

CNMK

Limbi moderne

Apostu Roxana

CNMK

Limbi moderne

Negoita Camelia

ISJ

Stiințe

XD

Negoita Camelia

ISJ

Stiințe

IX C

Puțanu Marius

Lic. Tehn. CFR Galați

Om și societate

IX C

Puțanu Marius

Lic. Tehn. CFR Galați

Om și societate

XE

Bira Rodica

CNCN

Limbi moderne

XC

Bira Rodica

CNCN

Limbi moderne

XII F

Ţigănuş Veronica

Limbă şi comunicare

XB

Postelnicu Adriana

VI

Ţigănuş Veronica

Liceul Teoretic ,,Emil
Racoviţă,,
Liceul Teoretic ,,Emil
Racoviță,,
CNVA

XI D

Dobrinoiu Maria

Limbă şi comunicare

XI D

Dobrinoiu Maria

Colegiul Tehnic "Aurel
Vlaicu"
Colegiul Tehnic "Aurel
Vlaicu"

Olimpiada - disciplina –
etapa (locală, judeţeană)

Clasa

germana

B

Olimpiada judeteana de lb.
germana
Olimpiada judeteana de lb.
germana
Olimpiada judeteana de lb.
germana
Olimpiada de Fizica - etapa
judeteana
Olimpiada de Fizica - etapa
judeteana
Olimpiada de Geografie,
etapa județeană
Olimpiada de Geografie,
etapa județeană
Olimpiada de lb.franceza,
etapa judeteana
Olimpiada de lb.franceza,
etapa judeteana
Olimpiada ,,Lectura ca
abilitate de viaţă,, et. Jud.
Olimpiada ”Lectura ca
abilitate de viață”et. Jud.
Olimpiada de limba şi
literatura română - etapa jud.
Olimpiada de limba engleza
- etapa judeţeană
Olimpiada de limba engleza
- etapa judeţeană
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Limbă și comunicare
Limbă şi comunicare

Limbă şi comunicare

Nr.
Crt.
63.

Numele și
prenumele
elevului

Premiul obţinut

Horovei
Andreea
Horovei
Andreea

Premiul I

Rusu Andreea
Gabriela
Echipa fotbal

premiul III

Premiul III

69.

Echipa handbal
fete
Echipa baschet
băieți
Popa Bogdan

70.

Popa Gabriel

Locul I

64.

65.
66.
67.
68.

Premiul III

Premiul III

Locul III
Locul IV

Olimpiada - disciplina –
etapa (locală, judeţeană)

Numele și
prenumele
profesorului/
profesorilor
Taru Adrian

Clasa

Instituţia organizatoare

Comisia metodică

CNVA

Limba si comunicare
Limbi moderne

Olimpiada de limba si
literatura română - etapa jud.
Olimpiada de limba
franceza,etapa judeteana

XI-F

Olimpiada de limba latinaetapa judeteana
O.N.S.S. Fotbal – Etapa
județeană
O.N.S.S. Handbal – etapa
județeană
O.N.S.S. Baschet – etapa
județeană
O.N.S.S. Tenis de masă –
etapa județeană
O.N.S.S. Șah – etapa
județeană

IX A

Buruiana Niculina

Colegiul Tehnic Industrie
Alimentara, Elena
Doamna,Galati
CNVA Galati

IX-XII

Munteanu Dumitru

CNMK Galați

Educație fizică și arte

IX-XII

Munteanu Dumitru

C.S.S. Galați

Educație fizică și arte

IX-XII

Cazanoschi Gelu
Marian
Cazanoschi Gelu
Marian
Munteanu Dumitru

L.P.S. Galați

Educație fizică și arte

C.T. Traian Vuia Galați

Educație fizică și arte

ISJ Galați

Educație fizică și arte

Vizinteanu Rodica

XE
IX A
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Limbi clasice

VII. Rezultatele elevilor la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare
La sfârșitul anului școlar s-au obținut:
- 2 premii II
- 2 mențiuni
- 8 diplome de participare
Nr.crt Numele si prenumele

Clasa

Rezultatul
obținut

Concurs/olimpiada
școlară
C.N. Comunicări
științifice
C.N. Comunicări
științifice

1

CIOPEI DRAGOȘ

a X-a F

Premiul II

2

LEONTE PETRU

a X-a F

Premiul II

3

IORDACHE OCTAVIAN

a VI-a A

Mențiune

Concursul Terra

4

GUȚANU TIBERIU
MIHNEA

a VI-a A

Mențiune

Concursul Terra

5

LEONTE PETRU

a X-a F

Participare

Științele Pământului

6

RUSU ANDREEA

a Xa A

Participare

a XI-a A

Participare

a VIII-a A

Participare

7
8

MOȚOC GEORGIANA
ANDREEA
APOPEI CRISTINA
ANDREEA

9

TOȘA LUCIAN

a VIII-aA

Participare

10

DIMA VIOREL

a IX-a B

Participare

11

HOROVEI ANDREEA

a XI -a F

Participare

12

POPA GABRIEL

a IX-a A

Participare

Olimpiada de
Limba Latină
Olimpiada de
Religie
Olimpiada de
Informatică
Olimpiada de
Informatică
Olimpiada de
Limba Germană
Olimpiada de
Limba și Literatura
Română
Olimpiada de șah

VIII. Puncte tari:
 s-a desfășurat un număr semnificativ de activități acoperind principalele componente ale
educației: ecologică, pentru sănătate, de prevenire a agresivității în mediul școlar,
globale, pentru cetățenie democratică, antreprenorială etc.
 dorința și disponibilitatea elevilor și a personalului de a se adapta schimbărilor din
sistemul educațional românesc;
 posibilitatea colaborării în vederea organizării și desfășurării activităților profesorilor de
la diverse discipline;
 elevii au avut ocazia să lucreze împreună cu alți colegi din clase diferite și astfel să-și
dezvolte abilitățile de comunicare și lucru în echipă;
 activitățile derulate au implicat dezvoltarea simțului civic, a responsabilității, a
capacităților de comunicare, precum și crearea unui climat de muncă benevol, nefiind
impusă de o programă școlară;
 un număr important de premii și distincții obținute la concursuri extracurriculare;

 s-au inițiat un număr important de colaborări și parteneriate cu alte instituții.
IX. Puncte slabe
 spațiu limitat, ceea ce este un dezavantaj în realizarea orelor de curs și a unor activități
extracurriculare;
 resurse materiale limitate;
 materiale didactice insuficiente care să permită organizarea anumitor activități de interes
pentru elevi;
 insuficiența mijloacelor audio-video;
 lipsa unui fond pentru stimularea elevilor cu rezultate deosebite;
 slaba implicare a mass-mediei în activitățile desfășurate;
 puține activități desfășurate în școală care implică coparticiparea părinților;
 număr relativ mic de activități care au în vedere diminuarea absenteismului;
 timp limitat în vederea desfășurării activităților extracurriculare având în vedere că elevii
au un program încărcat;
 neglijarea impactului pozitiv pe care activitatea educativă extrașcolară o are asupra
dezvoltării personalității elevului;
 întârzierea unor cadre didactice în completarea documentelor necesare planificării,
organizării, desfășurării și analizei activităților extracurriculare;
 nerespectarea din motive mai mult sau mai puțin obiective de către unii profesori a
programării inițiale a unor activități.
X. Oportunități
 posibilitatea realizării unor proiecte de parteneriat pe termen lung cu alte instituții;
 responsabilizarea elevilor în organizarea și desfășurarea unor activități;
 posibilitatea participării la activități de voluntariat, ecologizare, deplasări în afara școlii la
diverse obiective, instituții;
 unele activități derulate în parteneriat cu diverse instituții, precum și vizitele organizate la
sediile acestora i-ar putea orienta pe elevi, în special pe cei din anii terminali, în alegerea
carierei;
 relaționările interinstituționale permit implicarea cadrelor didactice în schimburi de
experiență;
 posibilitatea de a cunoaște personalitatea elevului sub aspecte mai greu perceptibile în
cadrul activităților educative curente.
XI. Amenințări
 descurajarea cadrelor didactice în organizarea activităților extracurriculare acestea
necesitând o perioadă de timp semnificativă pentru elaborarea documentelor: planificare,
analiză, raportare, machetare etc.
 situația financiară precară a unor familii poate duce la frustrarea unor elevi care n-au
resursele materiale necesare pentru a participa la anumite activități (spre exemplu
activități de tip excursii tematice care necesită anumite costuri).
 multitudinea de activități poate conduce la suprasolicitare atât pentru elevi, cât și pentru
cadrele didactice.
 slaba motivare a cadrelor didactice și a elevilor având în vedere programul prea încărcat
al elevilor care nu pot desfășura activități extrașcolare de anvergură fără a perturba
programul obișnuit.
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RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI
NAȚIONAL ”ȘCOALA ALTFEL”
În conformitate cu reglementările specifice (Anexa Ordinului M.E.N.C.S. nr. 5034 din
29.08.2016 și procedura revizuită aprobată de CA privind organizarea și desfășurarea programului
”Școala Altfel: Să știi mai multe, sa fii mai bun”), la Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu”
Galați, în perioada 07.11.2016 – 11.11.2016 s-au desfășurat activități educative al căror scop
este implicarea elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și
preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite
domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la
acțiuni variate, în contexte nonformale.
1. Echipa de coordonare a Programului Național „Școala Altfel:
a. Director profesor Sava Ioan
b. Coordonator de proiecte și programe școlare și extrașcolare profesor Popescu
Mădălina
c. Membrii: prof. Rolea Cristian, prof. Onose Daniel, prof. Negoiță Georgiana
2. Proiectarea activităților
a) la nivelul fiecărei clase
b) la nivelul întregii unități de învățămât
c) la nivel de ciclu de învățământ
Implementarea programului la nivelul școlii s-a realizat prin desfășurarea a 103 activități
educative corespunzătoare domeniilor: cultural-artistic, cetățenie democratică, tehnicoștiințifică, cultural sportiv, educație pentru sănătate, dezvoltare personală, stil de viață sănătos,
responsabilitate socială. În vederea desfășurării activităților în condiții optime, s-au elaborat
proiecte la nivelul liceului care să permită realizarea unor obiective educaționale care, în
programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula
3. Tipuri de activități proiectate
Dezbateri

24

Ateliere

25

Concursuri
tematice

19

Excursii

5

Vizite

8

Intreceri sportive

4

Dezvoltare
personală

10

Simpozioane/
Festivaluri

0

Altele

8

Parteneri implicați în realizarea activităților palnificate
Teatrul Dramatic "Fani Tardini", Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității de la Dunărea de
Jos, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Complexul Muzeal de Științele Naturii,
Centrul Cultural "Dunărea de Jos", Galaţi, Asociația ”Ajutați-l pe Lăbuș”, Asociația Proveritas,
ECDL România, Biblioteca franceză, Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Galați, Dans Popular
Galați, părinți, Biblioteca județeană "V. A. Urechia", Colegiul Tehnic de constructii "Anghel
Salygni" Cluj-Napoca, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați, Liceul Teoretic ”Dunărea”
Galați, Consiliul Școlar al Elevilor al Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu”
4.

5.

Modalități de promovare a programului în rândul elevilor, părinților și cadrelor
didactice
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Pagina web a liceului, a Consiliului Școlar al Elevilor, fișe de înscriere activități, grupul de
lucru online al cadrelor didactice, la orele de dirigenție, în cadrul Consiliului Profesoral
Exemplificați o activitate de succes desfășurată în săptămâna Școala Altfel
Una dintre activitățile de succes desfășurate în cadrul acestui program este activitatea
proiec ”Tradiția nu trebuie uitată”. În cadrul proiectului, organizat sub forma excursiei
desfășurată pe parcursul a trei zile, au fost organizate vizite de studiu la Universitatea BabeșBolyai Cluj Napoca și la Colegiul Tehnic de constructii "Anghel Salygni" Cluj-Napoca unde cei
150 de elevi participanți și cele 12 cadre didactice au realizat schimb de experiență cu partenerii
acestui proiect în ceea ce privește cultura organizației, specificul instituției, obiceiuri și tradiții.
De asemenea, obiectivele turistice vizitate au fost Cascada Vălul Miresii, Peștera Urșilor, Peștera
Scărișoara, Grădina Botanică Cluj Napoca.
6.

Sugestii/Recomandări pentru îmbunătățirea programului de activități din săptămâna
Școala Altfel.
Concentrarea activităţilor în proiecte interdisciplinare, organizarea mai multor competiții sau alte
activități interactive între clase/licee, organizarea mai multor activități care să evidențieze și
talentul elevilor în diverse domenii nu doar achiziția de cunoștinte
7.

Coordonator pentru proiecte și
programe educative școlare și extrașcolare
profesor BULGARU MARIANA

Director,
profesor POPESCU MĂDĂLINA
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