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RAPORTUL ȘCOLII 

               anul şcolar 2014-2015 

 

Catedra de limba și literatura română 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

 Proiectarea didactică pentru activităţile desfăşurate la clasă, în acest an şcolar, s-a realizat 

conform curriculumului naţional al disciplinei, care a fost adaptat specificului clasei de elevi. La 

profilul uman filologie, profesorii catedrei au conceput pentru opţionalele de extindere model de 

curriculum şi de planificare în cadrul opţionalelor pentru specialitate: (Introducere în estetică - 

prof. Camelia Circa-Chirilă, Cultură şi civilizaţie tradiţională românească – prof. Camelia 

Circa-Chirilă). 

 Achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor au fost evaluate prin teste de evaluare iniţială, la 

clasele a V-a şi a IX-a, cu subiecte concepute şi validate în cadrul catedrei, conform standardelor 

naţionale. 

 Ţinând cont de modelul didactic al disciplinei, cel funcţional-comunicativ, toate activităţile 

concepute au avut în vedere predarea integrată comunicare / limbă / literatură şi au avut un 

caracter aplicativ. 

  Conţinutul şi forma documentelor de proiectare au respectat normele în vigoare privind 

elaborarea lor (vezi planificările) 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

 aprilie 2015 – membri ai catedrei au  fost organizatori în cadrul Concursului Naţional 

Poveştile Cangurului ( prof. Nela Bratu, prof. dr. Janina Flueraş şi prof. dr Diana Şimonca-

Opriţa ) 

 22 - 24 iunie 2015 – evaluatori în cadrul Evaluării Naţionale la limba română (prof. Nela 

Bratu, prof. Camelia Circa-Chirilă) 

 8-9 iunie 2015 – evaluatori bacalaureat în cadrul examenului oral de Competenţe lingvistice de 

comunicare în limba maternă ( prof. dr. Diana Şimonca-Opriţa, prof. Nela Bratu, prof. Camelia 

Circa-Chirilă, prof. dr. Janina Flueraş) 

 Pregătirea elevilor participanţi la faza locală, judeţeană şi naţională a Olimpiadei de limba 

română; rezultate deosebite obţinute de aceştia la nivel naţional: Alexandra Tudorescu, clasa a 

VIII-a, prof. Radu Savulov; Laura Tabără, clasa a X-a, prof. Nela Bratu; Alexandru Foitoş, clasa 

a XI-a, prof. dr. Diana Şimonca-Opriţa; Giliano Bazili, clasa a XII-a, prof. dr. Diana Şimonca-

Opriţa; Nicoleta Filipaş, clasa a XI-a, prof. Mirela Mureşan) 

 La Evaluarea naţională notele de la disciplina Limba şi literatura română au fost în procent de 

75% peste 9 
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 Profesorii cu rezultate la olimpiada naţională de Limba şi literatura română, Lingvistică, 

Lectura ca abilitate de viaţă, +- poezie (prof. Radu Savulov, prof. Mirela Mureşan, prof. 

Camelia Circa-Chirilă) 

 Propunerea de subiecte şi evaluarea elevilor în cadrul  Concursului Naţional “Labirintul 

ficţiunii”. ( prof. Camelia Circa-Chirilă şi prof. dr Diana Şimonca-Opriţa ) 

 Ca materiale didactice, profesorii catedrei au lucrat pe manualele editurii Humanitas, Art 

Educaţional şi Paralela 45 la fiecare clasă, pentru limba română, respectiv manualul editurii Art, 

şi Corint la Literatura universală. Pe lângă acestea,  s-au mai folosit Antologii de texte literare 

pentru clasa a IX-a, respectiv a XII-a; majoritatea cărţilor necesare lecturii elevilor s-au regăsit în 

biblioteca restrânsă a Catedrei, realizată în semestrul I al anului şcolar, în valoare de 2500 de lei; 

pentru modulul Literatură şi alte arte ( clasa IX si X ), respectiv literatura universală, s-a folosit 

filmoteca din dotarea Cabinetului de limba română, prin cele 66 de softuri primite în cadrul 

proiectului de reabilitare a şcolii. 

 În funcţie de specificul temei abordate s-au utilizat toate mijloacele didactice din dotarea 

sălilor de clasă: videoproiector, laptop, casetofon etc. 

 Toate obiectivele curriculare au fost realizate; desigur, cu rezultate diferite  în funcţie de 

performanţa fiecărui elev. 

 Conţinutul programei a fost parcurs integral, la fiecare clasă.  

 O atenţie deosebită s-a acordat realizării didactice optime a temelor studiilor de caz de la 

litaratura română şi cea universală (clasa a XI-a şi a XII-a), aşa cum se poate vedea din produsele 

realizate de elevi: portofolii tematice, postere, Cd-uri tematice cu prezentări power-point. 

 Caracterul aplicativ a fost asigurat, conform proiectării ( vezi mai sus, criteriul 1) 

 S-au respectat toate indicaţiile metodice existente în documentele curente. 

 Drepturile copilului şi ale omului au fost riguros şi consecvent respectate, asigurându-se astfel 

dezvoltarea plenară a personalităţii fiecărui elev. 

 Nu s-a făcut nicio discriminare în rândul elevilor, fiecăruia dându-i-se şansa de a se dezvolta 

conform maximumului potenţialităţilor sale 

În acest an şcolar, catedra noastră a iniţiat, organizat, condus şi participat la mai multe activităţi 

extracurriculare, atât  la nivel local, naţional cât şi internaţional, după cum urmează: 

 

Participări la activităţi extracurriculare care contribuie la atingerea obiectivelor 

curriculare: 

 octombrie – noiembrie 2014 – coordonarea Balului Bobocilor al şcolii ( prof. Camelia Circa-

Chirilă) 

 28 – 30 mai 2015 – coordonarea festivalului internaţional de artă pentru elevi Theatrum 

mundi, alături de actorul Zoltan Lovas, iar în cadrul acestuia, coordonarea unui workshop 

interdisciplinar (prof. dr Diana Şimonca-Opriţa şi pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa.) 

 decembrie 2014 - membri ai comisiei de organizare a  serbării de Crăciun a şcolii (prof. 

Camelia Circa-Chirilă) 

 membri în colectivul de redacţie al revistei T (prof. Camelia Circa-Chirilă şi prof. Mirela 

Mureşan) 

 9 mai 2015 – participare la proiectul “Ziua Europei”, realizată la Arad, de Primăria Arad, ISJ 

Arad, Asociaţia Educatio şi partenerii săi locali (coord. (prof. Camelia Circa-Chirilă) 
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Participări la alte activităţi extracurriculare 

 Înfiinţarea şi coordonarea Centrului de Aplicaţii Transdisciplinare în Educaţie de la CN 

“Moise Nicoară” (Mirela Mureşan) 

 Lansarea şi coordonarea Revistei T, revistă on-line de educaţie transdisciplinară pentru 

învăţământul preuniversitar (coord. Mirela Mureşan) 

 Participare la acţiunea umanitară de voluntariat Mai aproape de aproapele cu elevii clasei IX 

F (prof. Camelia Circa-Chirilă) 

 6-10 aprilie 2015 – conceperea şi susţinerea activităţilor organizate în săptămâna “Şcoala 

altfel”- workshopuri inter şi transdisciplinare (prof. Camelia Circa-Chirilă),  Curs de teorie 

literară( prof. dr. Diana Şimonca-Opriţa), Marile cărţi şi fimele pe care le-au inspirat (prof. 

Emilia Neamţu, prof. Mirela Mureşan), excursii (prof. Nela Bratu) 

 Contribuţie la baza de date a platformei de e-learning Moodle România prin crearea unui soft 

educaţional constând într-un modul de lecţii pluri-, inter-, transdisciplinare (prof. Camelia Circa-

Chirilă, prof. Mirela Mureşan) 

 Am utilizat o parte din potenţialul local pentru creşterea atractivităţii activităţilor 

extracurriculare, prin colaborarea permanentă cu Biblioteca Judeteană “A .D. Xenopol”, cu 

Filarmonica de Stat şi cu Teatrul “Ioan Slavici.” 

 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi a standardelor s-a realizat în 

mod uniform, fiind cerută de necesitatea cunoaşterii de către profesor a nivelului de cunoştinţe 

pe care o clasă îl deţine la un moment dat al parcursului său, în vederea îmbunătăţirii acelor 

aspecte care necesitau optimizare, asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedeelor de 

evaluare realizându-se prin baremele de notare şi corectare şi prin explicitarea permanentă a 

punctajului fiecărui elev în parte.  

Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii 

de învăţământ a vizat cunoaşterea în permanenţă a nivelului la care se află un elev atât în raport 

cu achiziţiile şi performanţele sale anterioare, cât şi raportat la nivelul clasei faţă de care să-şi 

poată evalua posibilităţile şi poziţionarea. Elevii şi părinţii acestora au fost informaţi în mod 

constant în legătură cu rezultatele activităţilor de evaluare. 

 Evaluarea continuă şi notarea s-au efectuat periodic, conform standardelor în vigoare, atât prin 

evaluări orale, cât şi scrise, la sfârşitul fiecărui semestru, elevii având asigurat un număr optim de  

note la disciplina Limba şi literatura română ( vezi cataloagele) 

 După fiecare probă de evaluare, rezultatele obţinute au fost discutate cu fiecare elev, cu 

observaţiile aferente. 

 Fiecare notă obţinută a fost trecută şi în catalogul electronic şi în carnetul de note al elevilor, 

astfel încât părinţii să aibă acces la rezultatele obţinute de copilul lor. 

 

 5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 Elaborarea şi performarea cursului pentru debutanţi : Deontologie profesională pentru 

debutanţii în învătământ ( vezi documentele CCD şi IŞJ) (prof. Mirela Mureşan şi prof. Diana 

Achim, inspector de specialitate) 

 Participarea în 19 mai 2015 a prof. dr. Diana Şimonca-Opriţa la simpozionul internaţional 

Anul mănăstirii şi al misiunii în parohie şi al marilor păstori de suflete cu lucrare prezentată în 

plen Toposuri iterative în literatura română şi universală; obţinerea de premii prin lucrările 
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elevilor participanţi: Premiu I la secţiunea Creaţie literară (Alexandru Foitoş), coord. prof. dr. 

Diana Şimonca-Opriţa. 

 Participarea la activităţile metodice organizate la nivelul catedrei şi al IŞJ Arad; în calitate de 

preşedinte al Consiliului Consultativ al IŞJ, d-na prof. Mirela Mureşan a şi  coordonat aceste 

activităţi ( vezi documentele Cosiliului Consultativ) ; d-na prof. Diana Achim este inspector de 

specialitate în cadrul IşJ Arad. 

 Funcţionarea ca membru al consiliului director al ANPRO si  ca membru al colegiului de 

redactie al Revistei nationale  de didactică Perspective a d-nei prof. Mirela Mureşan 

 Publicare de articole ştiinţifice şi de specialitate în : revista Perspective (Cluj), Observatorul 

cultural ( Bucureşti), Revista T ( Arad) şi cărţi de specialitate.(Mirela Mureşan şi Camelia Circa-

Chirilă). 

 Lansarea în ianuarie 2015 a volumului O didactică a predării Limbii şi literaturii române, a 

conf.univ. dr. Florentina Sânmihăian, profesor de didactica predării materiei de specialitate la 

Facultatea de Littere din Bucureşti. 

 

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ 

    ŞI  LA  PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

 Am contribuit la îmbunătăţirea imaginii şcolii atât prin rezultatele obţinute de elevii şcolii la 

examenul de bacalaureat, cât şi la fazele locale, judeţene şi nationale ale olimpiadei de 

specialitate. ( vezi lista premiilor din rapoartele individuale de activitate ale profesorilor 

catedrei). La acestea s-au adăugat articolele scrise de elevii coordonaţi de prof. Mirela Mureşan 

şi publicate în Revista T a şcolii, articole apreciate în plan internaţional. 

 Prin coordonarea Centrului de aplicaţii transdisciplinare în educaţie, prin participarea la 

proiectele europene menţionate, considerăm că am contribuit la educarea spiritului democratic şi 

a solidarităţii europene. 

 Promovarea pozitivă a imaginii şcolii noastre cred ca am dovedit-o de nenumărate ori, 

contribuind atât la promovarea ei locală ( articole în mass media), cât şi naţională  

( participări la simpozioane, conferinţe, programe naţionale) şi internaţionale ( publicaţii, 

simpozioane, proiecte). 

- Apariţia Revistei T 

 

 

Catedra de limba engleză 
Activităţi curriculare 

În anul şcolar 2012-2013 catedra de limba engleză a urmărit predilect parcurgerea 

programelor şcolare şi atingerea obiectivelor şi competenţelor prevăzute de acestea, cu accent pe 

pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat. De asemenea, o prioritate a constituit şi 

sprijinul acordat elevilor din clasa a 12-a cu studiul intensiv al limbii engleze pe parcursul 

elaborării dizertaţiilor pentru obţinerea Atestatului de Competenţe Lingvistice. 

Olimpiade şi concursuri 
Catedra s-a implicat în organizarea şi evaluarea etapelor locale şi judeţene ale Olimpiadei 

de limba engleză, Concursului de Evaluare în Educaţie, Cangurului Lingvist, Concursului de 

Discurs Public etc., asigurând pregătirea elevilor participanţi la aceste concursuri, precum şi la 

examene internaţionale (CAE, FCE, PET, IELTS, TOEFL, TOEIC, etc.).  

Activitate extracurriculară 
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 Coordonarea şi participarea la schimbul cultural cu colegiul Aquinas din Stockport, Marea 

Britanie; 

 Coordonarea diverselor activităţi din cadrul proiectului Comenius; participare in cadrul 

programului european Grundtvig LLL.  

 Implicarea în organizarea diverselor concursuri, festivaluri, proiecte, evenimente (Olimpiada 

de limba engleză, limpiada de Limba germana,Olimpiada Limba Romana, Concursul de Public 

Speaking, concursul naţional Evaluare în Educaţie, Cangurul Lingvist engleză-germană, 

proiectul transdisciplinar „Anonimul din spatele măştii”, proiectul „Eu şi Eminescu” Festivalul 

de Muzică şi Poezie „Armonii de Făurar”, Festivalul de teatru Theatrum Mundi, acţiunea de 

promovare a şcolii „Ziua Porţilor Deschise” etc.); 

 Implicarea în evaluarea diverselor teste de verificare a cunoştinţelor de limba engleză; 

bacalaureat, admitere cls V. si IX. 

 Implicarea în acţiuni umanitare sau culturale, voluntariate etc.; 

Activitate ştiinţifică şi de perfecţionare 

- Participarea la cursuri de perfecţionare, programe de formare continuă, prezentări, colocvii si 

simpozioane internaţionale; 

- Elaborarea lucrărilor de grad şi tezelor de doctorat, publicare carti si articole de specialitate. 

Catedra de limba engleza are in componenta sa urmatorii membrii: 

prof  Dr. Vanda Stan - sef catedra, grad I, prof. Dr.Bulc Luminita - grad I., prof  Dr. Diana 

Rotaru – grad I, prof. Dr Anca Stoian, grad I, prof. Lavinia Parv – grad I, prof. Simona Kramer – 

grad I, prof. Marilena Diaconescu - grad I, prof.  Nagy Dezdemona - grad I, prof. Turcus  

Mihaela - definitivat 

  

 

Catedra de matematică 
"Matematica este mama științelor" 

   Ca în fiecare an, profesorii din cadrul catedrei de matematica au încercat să se achite de 

îndatoririle care le au, cu multă competență și seriozitate. Rezultatele de la examenele școlare și 

de la concursurile de matematică vorbesc. 

ACTIVITĂȚI METODICE  

În cadrul catedrei s-au organizat multe activitati metodice dintre care amintesc: 

         -  Tehnici de rezolvare a problemelor de numarare  

         -  Importanța studiului geometriei 

         -  Importanța introducerii problemelor distractive la orele claselor de la gimnaziu 

         -  Numere complexe  

         -  Tipuri de exerciții date la evaluarea nationala sau la bacalaureat 

         -  Tehnici de rezolvare a problemelor cu șiruri. 

         -  Rezolvarea și analiza problemelor date la olimpiadele de matematica si la alte concursuri 

 ACTIVITATI DE ANALIZA A RANDAMENTULUI SCOLAR 

Pentru perfectionare modului de predare, pentru inbunatatirea activitatilor la clasa s -au  

desfasurat o serie de activitati cum ar fi: 

            -  Discutarea incadrarii si proiectarea activitatilor. 

               Intocmirea planificarilor. 

            -  Analiza rezultatelor de la Evaluarea nationala si Bacalaureat-2014 

            -  Analizarea manualelor si culegerilor care vor fi folosite la clasa  
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            -  Analiza rezultatelor de la testele initiale cl. 5 a si stabilirea de strategii de predare la 

clasele de inceput de ciclu (cl.5, cl.9) 

            -  Metode de pregatire a elevilor de performanta  

            -  Analiza rezultatelor obtinute   la olimpiadele de matematica in anii anteriori. 

            -     Au avut loc discutii pe marginea temelor care se dau la clasa. 

            -     Sau analizat situatia elevilor cu probleme. 

            -     Sau facut strategii de pregatire a elevilor de performanta in vederea reusitei la 

olimpiade. 

ACTIVITATI SI EVENIMENTE 

Profesorii din cadrul catedrei de matematica au participat la toate actiunile scolii cum ar fi :  

            -Ziua Portilor Deschise unde am realizat ateliere de pregatire de performanta cu elevii 

olimpici ,ateliere de confectionare de origami pentru viitorii elevi din clasa a 5a ,puncte de 

consiliere pentru parintii si elevii interesati sa vina in colegiul nostru. 

            -participare la festivitatile de absolvire (cl 8, cl. 12) 

            -participare la serbarile organizate. 

            -organizare de serbari (Potocean Octavia cl9 -Serbare de Craciun si moment de dans 

Balul Bobocilor) 

            -participare schimb cultural cu elevi din Anglia (prof.Potocean Mircea) 

Alte activitati si evenimente organizate de catre profesorii de matematica:  

             -Conferinta de matematica Tiberiu Popoviciu (au fost implicati   elevi si profesori din 

colegiul nostru dar si din alte scoli si cele doua universitati aradene) 

             -Seminar de matematica organizat in colaborare cu Banca Natioanla a Romaniei cu 

implicarea elevilor din clasa a 10. 

             - Olimpiada de matematica (faza locala si faza judeteana) 

             -concursul de matematica Adolf Haimovici (faza locala)  

             -simularea examenelor nationale la clasele terminale 

             -organizarea tezei unice la nivel de scoala la clasele a 8-a si a12-a 

             -participarea ca si profesori evaluatori la olimpiade si examene 

             -participare cu lotul de elevi la Concursul Interjudetean Traian Lalescu -Resita 

(prof.: Bodrogen O., Negrila L., Portal V.-sef.delegatie) 

             -participare cu un lot format din elevi din clasa a11a si a12a la Concursul international 

Caius Iacob, organizat de Univ.AurelVlaicu Arad 

             -organizarea de cercuri pentru pregatirea elevilor pentru olimpiadele scolare 

             -organizarea de consultatii pentru pregatire examenelor nationale 

             -participare si organizare de activitati in cadrul comisiilor metodice din scoala si la nivel 

de municipiu. 

             -organizarea de excursii cu elevii (prof.: Bodrogean O., Moraru A., Potocean O. 

Potocean M.) 

             -realizarea de proiecte (prof. Potocean O.-in cadrul campaniei Arad capitala culturala 

europeana) 

             -participare la actiunea de comemorare a eroilor revolutiei organizata in colaborare cu 

Primaria Arad (prof. Potocean O.-cl.9A) 

             -intalniri cu personalitati a Aradului in cadrul orelor de dirigentie 

             - participarea la programe si activitati de prevenire si combaterea violentei si 

comportamentelor nesanatoase in mediul scolar, familial si societate,etc 

ACTIVITATI DE PROMAVARE A MATEMATICII SI O.S.P 
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                O preocupare deosebita a fiecarui profesor a fost sa le creeze elevilor o baza de date cat 

mai realista pentru a-i ajuta sa-si aleaga viitoarea profesiune. In acest sens s-au organizat: 

               - intalniri cu profesori universitari,  

               -  intalniri cu fosti elevi ,actuali studenti la diverse universitati din tara sau strainatate . 

               -dezbateri cu profesionisti din diverse domenii. 

   In acest an scolar s-au obtinut numeroase premii la olimpiadele si concursurile scolare 

rezultate care se pot vedea pe situl scolii. 

     Un rezultat deosebit este si a elevului PappTamas care a fost aceptat la Universitatea 

Cambrige -UK, sectia matematica. 

    Rezultatele la examenele nationale (evaluare nationala si bacalauret) au fost extraordinare 

(foarte multe note au fost peste noua, multe note de 10 si toti elevii au luat bacalaureatul la 

matematica). 

In incheiere vreau sa mentionez ca   fiecare membru din cadrul catedrei de matematica 

este preocupat sa-si formeze deprinderi de studiu individual si in echipa in vederea formarii si 

dezvoltarii competentei de "a invata sa inveti".Scopul final este acela de a face o pregatire de 

calitate pentru examenele nationale si de a avea rezultate bune la toate examenele si concursurile 

scolare astfel incat Colegiul National Moise Nicoara sa ramana in topul celor mai bune scoli din 

tara. 

 

 

Catedra de fizică 
Membrii catedrei de fizica in anul 2014-2015: 

Arsenov Branco, Arsenov Simona, Major Csaba, Ștefan Alexandru, Șișu Tiberiu 

La începutul anului şcolar membrii catedrei au participat la consfătuirea cadrelor didactice 

unde au fost informaţi despre noile reglementări metodice şi pedagogice. În timpul anului au fost 

organizate instruiri pentru abordarea curriculară a predării fizicii în clasele gimnaziale şi liceale.

 Toate orelor de fizică s-au desfăşurat în laboratoare, unde au fost efectuate toate experimentele 

prevăzute în programele şcolare. Au fost organizate ore de lucrări experimentale în care elevii au 

efectuat experimentele sub îndrumarea profesorului. 

 Activitatile propuse si realizate de membrii catedrei pe semestrul I : 

1. Elaborarea testelor de evaluare predictivă pentru clasele a VI-a si a IX-a 

2. Metode şi soluţii propuse pentru recuperarea lacunelor în setul de cunoştinţe ale elevilor. 

3.  Utilizarea noilor mijloace multimedia din dotarea laboratoarelor.  

4. Prezentarea şi dezbaterea unui proiect de programă pentru orele de CDŞ la disciplina Fizică. 

5. Programe şi simulări integrate în lecţia de fizică. 

6. Realizarea unei colecţii de programe de calculator şi simulări integrate în lecţia de fizică. 

7. Pentru elevii de performanţă au fost organizate ore de pregătire suplimentară. 

 La etapa locala a Olimpiadei de Fizică au participat 75 de elevi de gimnaziu şi liceu, din care s-

au calificat 61 de elevi.  

În semestrul I domnul profesor Sisu Tiberiu si Arsenov Branco au  sustinut fiecare o tema in 

cadrul activitatii metodice de la CN Moise Nicoara, pentru aceasta domnii profesori au folosit 

mijloacele audio-vizuale din laboratorul de fizica.   

Semestrul al doilea a debutat cu Olimpiada Judeţeană de fizică, unde elevii de la C.N. Moise 

Nicoară au avut următoarele rezultate: 

Clasa a VI-a 12 participanti (Premiul II – 1, Menţiuni -7) 

Clasa a VII-a 7 participanti (Premiul I – 1, Premiul III – 1, Menţiuni – 4) 
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Clasa a VIII-a 3 participanti (Premiul I – 1, Premiul II – 2, Menţiuni – 1) 

Clasa a IX-a 17 participanti (Premiul I – 1, Premiul II – 2, Premiul III -3, Menţiuni – 10) 

Clasa a X-a 12 participanti (Premiul I – 1, Premiul II – 1, Premiul III – 2, Menţiuni – 5) 

Clasa a XI-a 5 participanti (Premiul I – 1, Premiul II – 1, Premiul III – 1, Menţiuni – 1) 

Clasa a XII-a un participant (Premiul III – 1) 

La Olimpiada Naţională de Fizică au participat 9 elevi din clasele VI-XI.  

Elevii nostri au participat si au obtinut premii si mentiuni la concursul Cel mai bun 

experimentator. 

În luna aprilie la Olimpiada Naţională de Ştiinţele Pământului a participat elevul Suciu 

Dragoş, care a căştigat o distincţie a MEN - menţiune specială. 

  În cadrul sesiunii iunie- iulie de bacalaureat, 25 de elevi au ales disciplina fizică, toţi au 

promovat, iar 20 au obtinut note peste 9. 

 

Catedra de chimie 
Componenţa catedrei: prof. AVRAM ADELA, grad didactic I; prof. CRIŞAN CRISTINA, grad 

didactic I; prof. BUJOR EMILIA, grad didactic I. 

Anul şcolar recent încheiat a avut pentru Catedra de chimie câteva elemente 

reprezentative, devenite tradiţionale: strategii bazate pe metode active de învăţare, centrate pe 

elev, asigurând caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate şi formarea competenţelor specifice; 

străduinţa pentru stabilirea unui cadru educaţional adecvat şi desfăşurarea în condiţii cât mai 

bune a activităţii didactice, chiar şi în lipsa personalului auxiliar de laborator greu resimţit la 

organizarea şi realizarea părţii experimentale; interes pentru promovarea ofertei educaţionale, a 

imaginii şcolii şi implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. Cu 

alte cuvinte, muncă intensă, seriozitate, respect pentru disciplina predată, pentru elevi şi Colegiul 

Naţional „Moise Nicoară”, timp dedicat pregătirii participării elevilor pasionaţi de chimie la 

concursurile de specialitate sau la examenul de bacalaureat, dar şi celor care au întâmpinat 

dificultăţi în procesul de instruire, organizare şi coordonare de diverse activităţi extracurriculare, 

activităţi metodice, etc.  

S-au susţinut cercuri de pregătire pentru concursurile de chimie  (Bujor Emilia- clasele a 

VII-a şi a IX-a; Avram Adela- clasa a XI-a; Crişan Cristina-clasele a IX-a, a X-a şi a XII-a) şi 

pentru examenul de bacalaureat (toţi membrii catedrei). Rezultatele deosebite obţinute de elevi la 

concursuri au fost:  

 Ruja Florin- Teodor (clasa a X-a A)- calificare în lotul naţional lărgit a Olimpiadei de 

Ştiinţe 

pentru Juniori şi participarea la pregătirea centralizată (Bucureşti- octombrie 2014) 

 Olimpiada de Chimie – faza naţională (Galaţi 2015): Menţiune MECŞ (Sturz- Lazăr 

Ştefan 
Andrei- clasa a IX-a A), două menţiuni speciale (Lazăr Vlad- Andrei şi Folcuţ Iulia- clasa a 

IX-a A), plus 2 participări (Pleşa Diana- Ioana- clasa a X-a A şi Stancu Ancuţa-Romina- clasa 

a XI-a A);  

Faza judeţeană: 2 premii I, 2 premii II, 7 menţiuni (elevii nemenţionaţi deja: Fekete Iulia- 

Carina-clasa a IX-a A; Stanc Damaris- Maria şi Ardelean Adrian Florin- clasa a IX-a B; 

Bondoc Alexandra- Maria- clasa a X-a E, Bock Iulia- clasa a X-a A, Peiţa Patricia- Monica- 

clasa a XI-a A) 

 Olimpiada Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”-  faza naţională (Braşov 2015): - 

Menţiune 



 9 

specială (Suciu Dragoş- clasa a XII-a A);  

 Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori- faza judeţeană- Premiul I-Bîja-Alexandru- clasa a 

VIII-a A;  

 Concursul Chimie Anorganică „Veronica Chiriac” organizat de Facultatea de Chimie- 

Biologie- 

Geografie, Universitatea de Vest Timişoara- Premiul III (Folcuţ Iulia) şi menţiune (Lazăr Vlad- 

Andrei);  

    Pentru recuperarea materiei neînsuşite în VII-VIII (necesară pentru înţelegerea chimiei de 

liceu), în clasa a IX-a, prof. Avram Adela a coordonat proiectul de asistenţă psiho-pedagogică 

“Tutoring la chimie” – continuare din anii precedenti: elevii mai mari (cei buni la chimie!) îi 

ajută pe cei slabi (note sub 7 la testul initial) să-şi însuşească materia din gimnaziu, sub 

indrumarea profesorului. Programul a ajutat ca elevii cu note sub 5 la testul iniţial să urce la note 

mari, uneori chiar la 10!  
În luna decembrie 2014 am fost gazdele activitaţii metodice a profesorilor de chimie din 

municipiul Arad. Toate cele trei doamne profesoare au contribuit la organizarea evenimentului, 

iar prof. Avram Adela a prezentat audienţei tema pregătită pentru Concursul Naţional “Chimia 

prieten sau dusman?”, în timp ce prof. Crişan Cristina a oferit exemplul unei lecţii deschise cu 

caracter transdisciplinar la clasa a IX-a.  

De asemenea, toate cele trei membre ale catedrei au făcut parte din Comisia Judeţeana a 

Olimpiadei de Chimie, au participat ca profesori corectori la etapa locală a acesteia sau la alte 

concursuri şi examene 

(Bujor Emilia - Olimpiada Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”; Crişan Cristina- examenul de 

bacalaureat). Prof. Crişan Cristina a făcut parte din Comisiile de Evaluare Naţională pe şcoală la 

clasele a VI-a şi a VIII-a.  

 Activităţile extracurriculare, organizate şi coordonate de membrele catedrei, au diversificat şi 

completat activitatea didactică, atât în cadrul „Săptămânii altfel: să ştii mai multe, să fii mai 

bun” (conform programelor prestabilite), cât şi de-a lungul anului şcolar, prin implicare în 

proiecte şi programe specifice. „Ziua porţilor deschise” a Colegiului Naţional „Moise Nicoară” 

(aprilie 2015) a reprezentat un asfel de exemplu. Experimentele prezentate şi primirea caldă a 

vizitatorilor în laboratorul de chimie au fost un adevărat succes. 

 Prof. Avram Adela a mai participat la urmatoarele proiecte educationale:  

- “Mentoring pentru  invatamantul teoretic in domeniul chimiei, protectiei mediului si 

protectiei consumatorului” partener UAV. 

-  “Traficul uman e inuman” partener CAP din CN “M. Nicoara” 

- “Alege sanatatea!” partener Asociatia de Drept 

 Prof. Crişan Cristina:  

- organizarea şi coordonarea activităţilor experimentale la „Festivalul Ştiinţei” (Arad, 

octombrie 2014) 

- implicarea în desfăşurarea schimbului educaţional cu Colegiul „Aquinas”- Stockport- 

Anglia (octombrie 2014) 

- participarea la Festivalul Internaţional de Artă „Theatrum Mundi”- atelierul de formare 

„Valenţe ale luminii în artă şi ştiinţă” (mai 2015).   

 

Catedra de biologie 
In anul scolar 2014-2015 membrii catedrei de biologie au organizat cursuri de pregatire 

suplimentara pentru elevii claselor a XII-a in vederea sustinerii examenului de bacalaureat. 
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Membrii catedrei au pregatit suplimentar elevii pasionati de biologie in vederea participarii la 

concursurile scolare: Olimpiada de biologie, Olimpiada de Stiinte Juniori, Olimpiada Stiintele 

Pamantului, Concursul Emil Palade – obtinand rezultate foarte bune . 

           In cadrul concursului “Sanitarii priceputi” doamna profesoara R.Mihailovici impreuna cu 

doamna doctor M.Geanta si doamna asistenta A.Scolobiuc au pregatit echipa de la liceu si 

gimnaziu care a obtinut locul II la faza locala si locul IV la faza judeteana. 

            In acest an in scoala noastra s-a desfasurat campania “Baterel si Lumea Non-E” organizat 

de ENVIRON sub patronajul Ministerului Mediului si Padurilor. 

            Membrii catedrei au participat la consfatuiri si cercuri pedagogice si stiintifice ale 

profesorilor de biologie organizate la nivelul judetului Arad. 

            Membrii catedrei au participat la simpozionul “Zilele Aradene 2015” organizat de 

Universitatea V Goldis Arad” unde d-na prof. Mihailovici Raymona a sustinut lucrarea 

,,Importanta studierii plantelor in context global“.  

            Domnul Marian Carabas a publicat lucrarea ,,Cromozomii politeni –genosenzori pentru 

poluarea mediului in zona Aradului,, impreuna cu d-nul Aurel Ardelean si d-na Irina Radu si 

lucrarea ,,Misterele sexualitatii“. 

           In “Saptamana Altfel” elevii clasei a XI a E ( diriginta Mihailovici R.) au vizitat Statia de 

Epurare a Apei – Arad , au participat la actiuni organizate de  Biblioteca Judeteana Arad  si 

activitati culturale organizate de Filarmonica si Teatru de  Stat Arad . 

           

Catedra istorie și discipline socio-umane 

 
Geografie: 

În anul şcolar 2014-2015 membrii catedrei de geografie a Colegiului Naţional „Moise 

Nicoară” au desfăşurat o serie de activităţi care au vizat cele trei componente: componenta 

curriculară, extracurriculară şi cea de perfecţionare  metodico-ştiinţifică, catedra fiind formată 

din  profesor Bereteu Cristina-Alina şi  profesor  Bereteu Radu-Horea. 

Activitatea curriculară  a fost una susţinută, fiind atinse  obiectivele şi competenţele 

impuse de programele şcolare în vigoare. S-au elaborat fişe de lucru, teste de evaluare, portofolii 

şi  o serie  de lecţii-prezentări  de tip ppt   necesare  pentru o mai bună desfăşurare a  orelor de 

geografie.   

Rezultatele  obținute de elevii  Colegiului Național ″Moise Nicoară″ la disciplina 

geografie în anul școlar  2014-2015 sunt redate în anexa 1. Menționăm  următoarele date  cu 

caracter statistic: 

- 12,12% din  elevii școlii au încheiat anul școlar cu media 10  

- 28,44% -medii între 9-9,99 

- 22,38%-medii între 8-8,99 

- 19,94%-medii între 7-7,99 

- 122,51%-medii între 6-6,99 

- 4,39%-medii între 5-5,99 

Media la disciplina geografie ]n Colegiul Național Moise Nicoară  fiind de 8,14, respectiv 7,96 la 

liceu și 8,51 la clasele gimnaziale. 

Catedra de geografie  a participat  la realizarea de  subiecte pentru  concursurile școlare 

de geografie atât pentru faza pe școală, iar d-nul profesor Radu Bereteu și pentru faza județeană 
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cât și pentru cea națională. În perioada octombrie- aprilie elevii au participat în zilele de marți și 

sâmbătă la pregătire în vederea participării la concursurile școlare.  

La faza județeană  a Concursului Național de Geografie ″Terra″ pentru clasele V-VII au 

participat un   număr de 33 de elevi din care: 11elevi  la clasa a V-a;14 elevi la clasa a VI-a și un 

număr de  8 elevi la clasa a VII-a. La aceast fază a concursului s-au obținut 1 premiu I,1 premiu 

II,4 premii III  și  12 mențiuni. 

La faza județeană a Olimpiadei de geografie au participat un număr de  20 de elevi, care au 

obținut s-au obținut 5 premii I, 3 premii  II, 2 premii III  și  4 mențiuni. 

La faza națională a Concursului Național de Geografie ″Terra″, care s-a organizat și 

desfășurat  la Colegiul Național Moise Nicoară-on-line, s-au obținut următoarele rezultate: 

 Stoiu Anca-5B-premiul II; Groza Ana-7C-premiul III; Radu Paul-5B premiul III; 

Bonca Liana-5A-mențiune. 

La faza națională a olimpiadei de geografie desfășurată la Cluj Napoca, școala noastră a fost 

reprezentată de elevii: Popa Iasmina- clasa a X-a A-locul 11 –premiu special SGR; Crișan Ioana-

clasa a VIII-a C –locul 8- mențiune MECS; Giurgiu Ana Raluca-clasa a XI a E- locul 17- 

premiu special SGR și Cadar Valentina Ioana- clasa a XII-a F – locul 19-premiu special SGR și 

premiu special pentru punctaj maxim la proba practică.  

Elevul Suciu Dragoș din clasa XII-a A a participat la faza națională   a Olimpiadei 

interdisciplinare "Științele Pământului" unde a obținut  mențiune specială. 

Elevi din clasele a XI-a au reprezentat școala la Simpozionul Regional de proiecte 

transdisciplinare  ″Probleme actuale ale omenirii″, inclus în calendarul activităților CAERI al 

MECS,  organizat de Colegiul Național ″E.G. Birta″ Arad, iar elevele  Perjariu Mădălina  și 

Mihai Alexandra din clasa a XI-a A au obținut premiul III. 

Tot elevi din clasele a XI-a au participat la  Concursul Național de eseuri "Succesul în 

ospitalitate și turism 2015", organizat  de Univ. Babeș Bolyai din Cluj Napoca, respectiv 

Facultatea de Business, d-nul prof. Radu Bereteu  obținând  locul V, la categoria  profesori/eseuri 

coordonate. 

La examenul de bacalaureat,  din  elevii din clasa a XII-a profil uman filologie au optat 23 

elevi  pentru  disciplina  România. Europa.Uniunea Europeană  media obținută fiind de 8,65, 

promovabilitatea fiind de  100%. 

Activitatea extracurriculară  a constat în participarea și organizarea unor activităţi din  

care amintim: 

 catedra de geografie a participat   la Festivalul Internațional "Magia cuvântului", ediția a 

III-a, septembrie 2014. 

 catedra de geografie a participat  la atelierul Lumină în literatură,teatru,pictură și muzică, 

desfășurat în cadrul Cercului  transdisciplinar de lectură "Cartea –poartă spre sine"-sub 

egida proiectului Lumina dinafară și lumina dinăuntru, organizat de CCD "Alexandu 

Gavra" Arad. 

  Alina Bereteu și Radu Bereteu formatori în cadrul proiectului  Lumină în 

literatură,teatru,pictură și muzică, desfășurat în cadrul Cercului  transdisciplinar de 

lectură "Cartea –poartă spre sine"-sub egida proiectului Lumina dinafară și lumina 

dinăuntru, organizat de CCD "Alexandu Gavra" Arad, decembrie 2014-aprilie 2015.  
 catedra de geografie a organizat în cadrul Săptămânii  Altfel "Să știi mai multe, să fii mai 

bun"   activități de educație prin divertisment-activități cultural-sportive la  Teatrul de 

Stat ″Ioan Slavici ″ Arad , la Filarmonica din Arad. 
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 organizarea  în cadrul Săptămânii Altfel  "Să știi mai multe, să fii mai bun" a unei sesiuni 

de comunicări științifice a elevilor de liceu având ca temă "Lumina.Element esențial al 

vieții și al cunoașterii științifice", în cadrul proiectului Anul Internațional al Luminii, 

aprilie 2015.   

 catedra de geografie s-a implicat  în organizarea  cele de a XI-a ediții a Festivalului 

Internațional "Theatrum Mundi".  
 catedra de geografie  –implicare în organizarea  expoziției itinerante în școala noastră, în 

cadrul fazei județene a Concursului Național "Made for Europe", martie 2015. 

 prof. Radu Bereteu-participarea  la Programele  Junior Achievement, derulate în 

pareteneriat  cu MECS la activitatea "Job shadowing day", aprilie 2015. 

Activitatea metodico- ştiinţifică 

- membrii catedrei de geografie  fac parte din Consiliul Consultativ al profesorilor de 

geografie din județul Arad; 
- prof. Alina Bereteu și prof. Radu Bereteu, coautori ai lucrării "Parteneriatul educațional 

profesor-elev-părinte. Perspectiva psihopedagogică", editura Gutenberg 
- catedra de geografie-curs  de educație ecologică-educație pentru viață,în cadrul proiectului 

"Casa verde-crearea unui centru de educare și informare în protecția mediului ", Moneasa, 

septembrie 2014.  

- prof. Radu Bereteu -participare la activitatea de validare și evaluare  a itemilor din culegerea 

de bacalaureat –geografie-anul 2014-Grupul Editorial Corint; 
- prof. Alina Bereteu și prof. Radu Bereteu, membrii în colectivul redacțional care au realizat 

lucrarea "Culegere de itemi pentru evaluare recapitulativă-gimnaziu", editura Promun. 
- prof. Radu Bereteu –evaluator,  în Comisia de organizare  și evaluare a Olimpiadei "Științele 

Pământului", etapa județeană, martie 2015. 
-  prof. Radu Bereteu –vicepreședinte, în Comisia de organizare  și evaluare a Olimpiadei de 

geografie, etapa județeană, martie 2015. 
- Radu Bereteu- membru în Comisia de bacalaureat  de evaluare a competențelor  lingvistice 

și digitale de la Colegiul Național Moise Nicoară-iunie 2015. 

- prof. Alina Bereteu-secretar în Comisia de organizare și evaluare a Concursului Național 

Terra , clasele V-VII, etapa națională, mai 2015. 
- prof. Radu Bereteu-membru  în Comisia de organizare și evaluare a Concursului Național 

"Terra" , clasele V-VII, etapa națională, mai 2015. 
-  prof. Alina Bereteu și prof. Radu Bereteu-participare la activitatea metodică a consilierilor 

educativi, cu tema "Cunoaștere și autocunoaștere prin intermediul jocului",noiembrie 

2014. 
-  prof. Alina Bereteu-evaluator, în Comisia de organizare  și evaluare a Olimpiadei de 

geografie, etapa județeană; 
- participarea membrilor catedrei  cu comunicări la a XXV-a ediție a  ″ZilelorAcademice 

Arădene″, organizat de UVVG Arad-  mai 2015; 

 

 

Catedra de informatică și educație tehnologică 

 
Informatica 

Profesori: Delia Ilea,  Daniela Cameniţă,  Carmen Gal şi Diana Sabău. 

1. Activităţi curriculare 
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În anul şcolar 2014-2015 s-a realizat parcurgerea programelor şcolare, au fost atinse 

obiectivele şi competenţele urmărite. S-a folosit din plin logistica existentă. 

 La început de an şcolar, întreaga catedră a participat la Consfătuirea cadrelor didactice 

de specialitate, iar pe parcursul anului  la întâlnirile metodice organizate la nivel judeţean.  

Elevii claselor a XII-a B şi a XII-a C au fost îndrumaţi şi sprijiniţi,  de prof. Daniela 

Cameniță, prof. Delia Ilea şi prof. Garmen Gal în realizarea proiectelor de atestat, a 

documentaţiei ataşate lor. Iar pentru cei ce au optat pentru a susţine examenul de bacalaureat din 

informatică, s-au efectuat ore de pregătire suplimentară. (prof. Delia Ilea, Cameniță Daniela, Gal 

Carmen) Pe lângă elevi din clasele de informatică au fost elevi și din clasele de științe ale naturii 

care au ales să dea informatică, iar per total notele au fost foarte bune.(7 note de 10, din cele 14 

care au existat la nivelul județului Arad) 

În luna iunie s-a desfăşurat pe parcursul a doua zile proba D a examenului de bacalaureat, 

cea de competenţe digitale. Corectarea lucrărilor s-a făcut în şcoală, fiind implicată întreaga 

catedră, atât la organizarea acestei probe cât şi la corectare. Au fost scutiţi de susţinerea probei, 

posesorii permisului ECDL. Prof. Daniela Cameniță a făcut parte și din comisia de corectare a  

Liceului Teologic  Baptist ”Alexa Popovici”   

Luna mai este luna în care se desfăşoară examenele de atestat. În 22 mai 2015 elevii din 

clasa a XII-a B şi C au susţinut  atestatul la informatică.(din clasa a 12-a B s-au prezentat toţí cei 

26 de elevi, iar din clasa a XII-a C un număr de 8 elevi)  Au fost susţinute proiecte atractive şi 

valoroase din punct de vedere software şi ca urmare rezultatele au fost deosebit de bune. Au fost 

implicați ca și secretar de comisie, prof. Daniela Cameniță, iar ca și corectori, prof. Delia Ilea și 

Gal Carmen. Din proiectele prezentate ca lucrare de atestat, cel al Cristinei Volinteriu a 

impresionat şi s-a luat decizia de trimitere a lui la faza judeţeană a Concursului Infoeducaţie, 

unde a şi ocupat Premiul I, calificându-se la faza naţională ce va fi la Gălăciuc în perioada 2-8 

august 2015. Prof. Daniela Cameniţă a fost profesor examinator şi pentru elevii Liceului 

Teologic Baptist.  

Pe  parcursul celui de-al doilea semestru studenţii Facultăţii de ştiinţe exacte, de la secţia 

de matematică-informatică, anul III,  din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad au asistat la 

orele susţinute de prof. Daniela Cameniţă, iar apoi au schimbat rolurile, ei susţinând ora    asistaţi 

fiind, de doamna profesoară cât şi de doamna profesoară de la universitate prof. dr.Mirela Ciolac. 

  

2. Concursuri şi olimpiade şcolare 

 Chiar dacă în acest  an nu a existat oficial   Centrul de excelenţă, s-au realizat în mod voluntar 

multe  ore de pregătire pentru elevii dornici de performanţă, pregătirea fiind susţinută de 

profesoarele  Delia Ilea şi Daniela Cameniţă, pentru clasele 9-10, informatică, Gal Carmen 

pentru clasa 9 A, 10 A și gimnaziu și Diana Sabău, pentru clasele 9C și 10 C. 

Acest an școlar a fost un an bogat în calificări și rezultate la diferite olimpiade  și 

concursuri județene, naționale, toate incluse în calendarul MECS, iar la unele dintre ele, chiar am 

debutat, astfel, e prima data când s-a participat la Concursul ”Infomatrix”, cu 3 elevi, toți trei 

calificați și premiați la faza națională, ţinută la Bucureşti(doua medalii de bronz:Hosu Elise şi 

Sinkovicz Ştefan din clasa a X-a B, la secţiunea multimedia și una de argint, câştigată de Nica 

Liana din clasa a XI-a B, la secţiunea Computer Art). Un alt concurs la care ne-am făcut intrarea  

cu dreptul este ”ACADNET”, concurs național de calculatoare și rețele,  unde după trei etape de 

calificări ne-am întors cu Premiul III MEC luat de Daj Alecsandru, clasa a X-a B și Menţiune 

MEC, obţinută de Gherman Sebastian din clasa a IX-a B(din cei 3 elevi care au prezentat Aradul, 

doi au fost elevii şcolii noastre). Concursul s-a desfăşurat tot la Bucureşti.  
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Iar la tradiţionala Olimpiada de informatică, din cei 4 elevi, care au format lotul judeţului, 

3 au fost elevii colegiului: Ardelean Adrian, clasa IX-a B, Maria Andrei, clasa a IX-a A şi Pantea 

Beniamin din clasa a X-a B. Ultimii doi enumeraţi s-au întors cu medalie de bronz de la 

Târgovişte.  

Un alt concurs, la care, la faza naţională s-a obţinut Premiul III, MEC este ”Concursul de 

istorie şi societate  în dimensiune virtuală”. Premiul a fost obţinut de Hosu Elise, din clasa a X-a 

B.Concursul s-a ţinut la Bistriţa. 

Şi la Olimpada de TIC şi C#, unde faza naţională s-a desfăşurat la Buzău am avut doi 

elevi calificaţi: Moldovan Daniel, clasa a XI-a C, şi Marin Sergiu, clasa a XII-a C.  

În luna august, la Gălăciuc , judeţul Vrancea va fi etapa naţională a Concursului 

”Infoeducaţie”, la care s-au calificat 3 elevi: Volinteriu Cristina, clasa a XII-a B, la secţiunea soft 

educaţional, Hosu Elise şi Sinkovicz Ştefan, clasa X-a B la secţiunea multimedia, iar Elise este 

calificată şi la secţiunea software educaţional.  

Toate concursurile enumerate mai sus, la care s-au obţinut rezutatele remarcabile fac 

parte din calendarul MEC şi sunt susţinute de minister.  

Lista elevilor participanţi şi premianţi la etapele judeţene a fost anexată separat, urmând a 

fi publicată pe site-ul www.moisenicoara.ro. Menționăm doar că la Olimpiada Judeţeană de 

Informatică elevii şcolii noastre au obţinut 22 de premii şi menţiuni,  la Olimpiada de Tehnologia 

Informaţiei și C# etapa judeţeană au fost recompensaţi 10 elevi, la Acadnet 2 elevi, la Infomatrix 

3 elevi, la Istorie şi Dimensiune virtuală s-au obţinut 2 premii, iar la Infoeducaţie 5 premii.  

Am avut mulţi laureaţi la Concursul Internaţional de matematică şi informatică “Caius 

Iacob” organizat de  Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, astfel, la secțiunea Programare: 11 elevi 

fiind recompensați cu  premii și mențiuni, la secțiunea TIC 9  elevi au fost premiați. 

 

3.Activităţi extracurriculare 

  Faza judeţeană a olimpiadei de informatică, cât și a olimpiadei de TIC a fost organizată la 

colegiul nostru, și ca urmare în echipa de organizare s-au implicat activ cu tot ce înseamnă 

organizarea unui concurs județean prof. Delia Ilea și Daniela Cameniță(aceasta din urmă fiind și 

secretar al comisiei). 

În comisia de  corectare a fost membru și prof. Carmen Gal. 

La olimpiada de TIC și C#, au participat ca și corectori prof. Gal Carmen (la TIC) și prof. 

Daniela Cameniță (la C#). 

La concursul de geaografie ”Terra”, faza națională, prof. Daniela Cameniță a ajutat în 

organizarea acestuia, concursul având loc în laboratorul de informatică, sala 64.  

Doamna profesoară Daniela Cameniţă a însoţit lotul care a reprezentat Aradul la 

Olimpiada Naţională de Informatică, care s-a desfăşurat la Târgoviște. Pe parcursul desfăşurării 

olimpiadei, a fost alături de cei 4 elevi calificaţi, participând la toate work-shop-urile organizate.  

De asemenea a însoţit elevii la Cluj Napoca la Concursul Games of Code, organizat de 

”Academy Plus IT”, concurs la care a contribuit din fonduri proprii, pentru cazare şi masă 

(concursul de la Cluj nefiind finanțat de MECS). 

Doamna profesoară Delia Ilea a însoţit elevii la Bucureşti, atât la Concursul ”Infomatrix”, 

în data de 27 martie cît şi la Concursul ”Acadnet”, în luna mai. Pentru deplasarea la București la 

Concursul ”Infomatrix”, s-a reușit obținerea unei sponsorizări prin intermediul Elisei Hosu, 

căreia îî mulțumim. 

În sesiunea iunie-iulie 2015 a examenului de bacalaureat, prof Diana Sabău a participat 

ca profesor asistent, iar prof. Daniela Cameniță a fost secretar în comisia județeană de 

http://www.moisenicoara.ro/
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bacalaureat, activitate la care a fost solicitată de inspectorii ISJ și care a fost  neplătită, (spre 

deosebire de alți membri din comisiile de bacalaureat.) 

Pentru examenul de atestat la disciplina informatică, prof. Daniela Cameniţă a participat, 

la solicitarea ISJ,   la realizarea subiectelor pentru partea de programare intensiv.  

Doamnele profesoare Delia Ilea şi Daniela Cameniţă, au răspuns la solicitările Consiliului 

Naţional de Formare a Adulţilor pentru evaluarea  furnizorilor de pregătire profesională, făcând 

parte din diferite comisii, ca evaluator sau preşedinte de comisie. S-a continuat astfel buna 

colaborare cu ”Mediasoft”, Direcția Generală de Protecția Copilului, Fundația Româno 

Germane, sau alte firme din Arad și din țară.  

Pe parcursul anului şcolar a fost promovat, prin prezentarea la orele de informatică, la 

orele de dirigenţie, la întâlnirile cu părinţii a programului “Sigur.Info”- Internet mai sigur pentru 

copii, un program finanţat de Comisia Europeană şi iniţiat de consorţiul format din Organizaţia 

Salvaţi Copiii, Positive Media şi Focus – Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi 

Sexual. Promovarea programului s-a făcut prin activitatea de voluntariat în care s-au implicat 

profesoara Daniela Cameniţă  Programul Sigur.Info promovează utilizarea de către copii, în 

condiţii de mai mare siguranţă a calculatorului, telefonului mobil şi  Internetului.  

În luna  mai 2015 s-a desfăşurat Conferinţa Internaţională de Matematică „Tiberiu 

Popoviciu”, conferinţă în care s-a implicat atât în organizare cât şi ca participare prof. Daniela 

Cameniţă, cu lucrarea ”Cubul Rubik” 

A trecut al noulea an ca centru acreditat  ECDL (European Computer Driver License), 

centru coordonat  de  prof Daniela Cameniţă.  Şi în acest anul şcolar   au fost organizate cursuri 

şi testări pentru cele 6 module:1.Utilizarea computerului 2. Procesare de texte în Word 3.Calcul 

tabelar în Excel 4.Baze de date în Access 5.Prezentări Power Point 6. Instrumente online. Se 

oferă, astfel elevilor şcolii noastre (sau din alte şcoli), cât şi profesorilor posibilitatea obţinerii 

acestui permis cu recunoaştere internaţională, recunoscut în UE drept standard în verificarea 

cunoştinţelor de utilizare a calculatorului. În România obţinerea Permisului European de 

Conducere a Computerului a fost legiferată prin Hotărârea de Guvern nr. 1007/2001.Anul trecut 

şcolar au fost organizate un număr record pentru școala noastră: 18 sesiuni de examinare. 

Numărul celor care candidează la obţinerea permisului ECDL a crescut, probabil, pentru că tot 

mai mulţi elevi conştientizează că a deţine un permis ECDL recunoscut în peste 140 de ţări, este 

pentru domeniul IT similar cu certificări gen Toefl sau Cambridge care atestă cunoştinţele de 

limba engleză şi nu în ultimul rând că este recunoscut pentru proba D la bacalaureat, de 

competenţe digitale. Prin activitatea desfăşurată la centrul ECDL s-a reuşit şi achiziţionarea a 

două multifuncţionale şi a tonerului aferent, uneia dintre ele, un CD-DVD-portabil.   

La Festivalul Internaţional „Theatrum Mundi” s-au implicat în organizare și desfăşurare 

Delia Ilea şi Daniela Cameniţă. 

Ori de câte ori a fost necesar s-a răspuns solicitărilor celorlalte catedre participând, ca 

supraveghetori, asigurarea logisticii sau la inscripţionarea DVD-lor pentru diferite activități. 

”Play Energy”, este un proiect internaţional, aflat pe lista de concursuri MECS desfășurat 

în colaborare cu Enel România în care prof. Daniela Cameniţă s-a implicat, împreună cu 5 elevi 

din clasa a X-a B (Boboi Tomas-Adrian, Cornea Alexandru Vlad, Cosma Cosmina, Culda Paula-

Damaris, Cornea Vlad, Boboi Tomas, Petraș Carina) prin realizarea unui proiect trimis spre 

jurizare la etapa regională. Rezultatul de la această jurizare  ne-a adus multă bucurie, proiectul 

nostru fiind recompensat cu locul I pe regiunea Banat, într-o competiție în care s-au ”luptat” 135 

de proiecte din 93 de școli!!!! Datorită acestui rezultat școala va fi recompensată cu o cameră 

video și va participa și la faza națională. Între timp a avut loc și faza națională, care a clasat 
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proiectul, numit ”Casa viitorului” pe poziția a II-a, un premiu care aduce pe lîngă bucuria 

rezultatului și beneficii atât școlii cît și participanților, astfel, fiecare elev va primi câte o tabletă, 

profesorul coordonator un laptop, iar liceul 4000 lei pentru laboratoarele de informatică. În plus, 

Enel va suporta deplasarea cu avionul a celor 5 elevi și a profesoarei care i-a coordonat, la 

București, la premierea națională, în data de 23 octombrie 2015. 

Şi in calitate de diriginţi, Daniela Cameniţă, Carmen Gal, Delia Ilea au desfăşurat 

activităţi cu clasele lor: spectacole cu şcoala, activităţi în Săptămâna Altfel, lectorate cu părinţii, 

gestionarea situaţiilor conflictuale, colaborarea cu doamna psiholog Mihaela Bercea/Indricău, 

desfăşurarea programelor de tutoring sau diseminarea diferitelor materiale informative. 

Daniela Cameniţă s-a ocupat în continuare de întreţinerea site-lui www.moisenicoara.ro. 

”Hour of Code” a fost sărbătorită şi în şcoala noastră, în jur de 300 de elevi participând la 

manifestarea, desfăşurată la nivel mondial, prin care se vrea a se trage un semnal de alarmă, legat 

de necesitatea introducerii orelor de programare în viața cotidiană. 

Doamna profesoară Diana Sabău a continuat   frumoasa și reușita acțiune demarată anul 

trecut școlar de realizare a  expozițiilor de fotografie, pe diferite tematici, pozele fiind expuse pe 

holurile liceului. Tot ca urmare a acestei activități a rezultat şi organizarea  întâlnirii dintre elevii 

şcolii noastre şi Ieromonahul Pantelinom Şuşnea de la Mănăstira Oaşa, materializată ca un dialog 

interdisciplinar.  

Întreaga catedră s-a implicat în organizarea Zilei Porţilor Deschise, ce a avut loc în luna 

aprilie 2015, activitate care a fost apreciată și menționată și de micii participanți de clasa a IV, 

care au vizitat și au participat la acțiunile desfășurate în laborator. Alături de noi au fost și elevii 

clasei a X-a B.  

Daniela Cameniță, alături de prof. Lucia Ungur și de fostul nostru elev, Laurențiu 

Căpățînă s-a implicat în acțiunea de orientare profesională, pentru clasele de profil real, prin 

realizarea cadrului logistic și uman adecvat prin promovarea Școlii de inginerie din Lyon, Franța.  

Tot, în spiritul acțiunii de orientare profesională și apropierea elevilor de partea practică, 

nu doar teoretică a informaticii prof. Daniela Cameniță, alături de managerul firmei ”Bussines 

Jet” și fosta noastră elevă, Anca Tănase, absolventă a Facultății de Calculatoare din Timișoara  s-

a organizat o prezentare reală  a unei firmei și nevoilor ei pe piața muncii.  

 

4. Activitatea de perfecţionare 

 S-a participat la toate activitățile metodice susținute la disciplina informatică sau Tic, 

organizate de ISJ Arad, în colaborare cu diferite școli, astfel: prof. Daniela Cameniță, Delia Ilea, 

Diana Sabău au participat la lecția dechisă de la Colegiul Național ”Vasile Goldiș” din luna 

octombrie. 

Delia Ilea și Daniela Cameniță au parcurs  și absolvit un interesant curs de formare pe 

Java Programming, susținut săptămânal, de un lector din  Bucuresti, prin intermediul portalului 

de la  Oracle Academy, pe parcusul lunilor  octombrie – ianuarie, cu obligativitatea parcurgerii 

unor materiale descrise in limba engleza, cu quiz-uri, cu limita de trecere si examene 

intermediare si finale. Finalitatea cursului a fost în săptămâna intersemestrială la Timișoara, unde 

sarcina a fost crearea, prezentarea unui proiect în Java. 

Un alt curs organizat de EUN(European SchoolNet Academy) la care au participat și pe 

care l-au absolvit Delia Ilea și Daniela Cameniță a fost ”How to Teach Computing”. 

Doamna profesoară Diana Sabău a urmat cursuri online pentru perfecţionare 

profesională. 

http://www.moisenicoara.ro/
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În septembrie 2014, la Forumul regional ECDL, s-a ținut la Arad, gazdă fiind chiar școala 

noastră,  Au participat în organizare Delia Ilea, Cameniță Daniela și Carmen Gal în scopul de a 

ne  îmbunanătăți activitatea de coordonare-examinare în Centrul RO 404. 

Doamna profesoară Daniela Cameniţă a participat, la Tîrgoviște, în luna aprilie la 

workshopurile susţinute de BenQ România și  UPIR, iar doamna profesoară Delia Ilea a 

participat la workshopurile organizate la Bucuresti, la Universitatea Politehnică, gazdă a 

Concursului Naţional ”Acadnet”. 

 Întreaga catedră a urmărit şi promovat în rândul elevilor noutăţile de pe site-rile de 

specialitate, cât şi cele didactice  

 

 

 

Educația tehnologică 

Datorită particularităţilor disciplinelor predate şi influenţa modelatoare puternică pe care 

acestea le exercită asupra maturizării personalităţii elevului, precum şi a întregului climat 

educaţional al şcolii, am accentuat latura pragmatică a acestora prin informarea şi asistarea 

tinerilor în orientarea lor către viitoarea carieră şi a integra educaţia pentru carieră.  

La Educaţie tehnologică, pentru a stimula îndemânarea şi creativitatea orele teoretice au 

fost alternate armonios cu lucrări practice şi proiecte. Temele alese precum şi materialele folosite 

au fost din cele mai diverse. De mare succes a fost proiectul „Arad, dragostea mea!”, eseul 

„Oraşul viitorului”,„Harta imaginară”, deprinderea de a coase prin realizarea de cocarde tricolor 

pentru Ziua Nationala, proiectul „Casa de vis” și eseul „Casa viitorului”, ore practice de 

gastronomie realizate în noua bucătărie a şcolii - clasa a V-a; proiectul „My Birthday” si 

Gestionarea bugetului de timp din vacanta de iarna, realizarea de afise pentru marcarea Zilei 

Nationale, realizarea de megamărțișoare pentru a decora holul principal al școlii cu ocazia zilei 

de „1 Martie”, realizarea de referate în care să fie prezentate specii de arbori care le trezesc un 

interes deosebit, realizarea de prezentări la modulul meteriale textile, piele, blană, lut, ceramic, 

ore practice de cusut nasturi - clasa a VI-a; realizarea de prezentări în Power Point despre 

materialele studiate: metale, sticla, cauciuc, mase plastice, precum şi utilizarea lor în procese 

tehnologice şi artă, realizarea de prezentări la modulul comunicaţii şi transporturi, ore de 

construcţii grafice – clasa a VII-a; realizarea de referate despre forme de energie, tehnologii 

tradiţionale care utilizează forme de energie primară, eseuri: „Viitoarea mea carieră”,„De ce 

Moise Nicoară?”  - clasa a VIII-a. 

Entuziasmul şi buna dispoziţie de la aceste ore au confirmat plăcerea cu care sunt 

receptate de către elevi. 

In vederea participării la Olimpiada de Educaţie tehnologică, în planificarea materiei am 

avut în vedere parcurgerea acesteia la standarde maxime. 

În cadrul disciplinei Educaţie Antreprenorială am organizat pentru al treilea an consecutiv 

proiectul „Antreprenoriatul- o opţiune de viaţă”, în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile 

Goldiş”, organizaţia „Open Doors” şi Fundaţia pentru Dezvoltare Umană „Socrate”, adresat 

elevilor de liceu interesaţi în a aprofunda cunostintele din domeniul economic. 

In semestrul al doilea elevii au fost împărțiți în grupe de câte patru având ca temă un proiect de 

plan de afacere. Notarea s-a facut de către jurii formate din elevi după o fișă de evaluare. Orele 

au fost deosebit de animate și bine receptate. 
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La Economie, materia a fost parcursă  şi ilustrată cu prezentări în Power Point, filme de 

animaţie pe teme economice, dezbateri şi teme de studiu individual, discursuri filmate cu oameni 

de afaceri de succes, economişti de renume mondial. 

In cadrul orelor de dirigenţie la clasa a VI-a C, în luna septembrie 2014, am participat la 

Biblioteca Judeţeană la un program dedicat holocaustului, urmat de un film despre jurnalul 

Annei Franck. În luna octombrie am vizitat Biserica Roşie şi am pregătit costume pentru 

Halloween. 

Pe parcursul lunii martie 2015 am vizitat Tribunalul din Arad în cadrul unui proiect 

naţional de educaţie judiciară, am participat la Banca Naţională din Arad la programul “Global 

Money Week” şi am vizitat Turnul de Apă. 

La începutul lunii aprilie am participat la Proiectul Naţional “Surpriză Literară” organizat 

de Global Confederation of Romanian Students. 

În cadrul activităţilor din“Săptămâna Altfel” am organizat vizite la Grădina Botanică de 

la Macea, fermele de producţie de flori ARFlora din Sînleani, Grădina Zoologică şi Muzeul 

Satului din Timişoara, Megazone Timişoara, Muzeul “Ion Slavici”din Şiria, Cetatea din Şiria, 

Mănăstirea Feredeu, Muzeul Vinului din Ghioroc, Monumentul de la Păuliş. De asemenea am 

participat cu clasa la proiectul “Lumina Pascală”. 

In iunie 2015 am participat cu clasa la o acţiune de voluntariat organizată la Atrium Mall 

în cadrul Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge.  

In cadrul proiectului “Lumina din interiorul şi dinafara noastră” am ajutat la realizarea 

expoziţiei cu obiecte de iluminat, am discutat cu elevii despre tema proiectului motivându-i să 

participe la concursurile de postere şi film de prezentare a proiectului. Elevii Truţă Paul şi Andea 

Mihai din cl. a V-a au adus obiecte şi diferite materiale pentru realizarea expoziţiei. 

In luna aprilie 2015 în cadrul manifestărilor dedicate „Zilei porților deschise”a 

C.N.„Moise Nicoară” am organizat un atelier de confecţionat corpuri de iluminat din materiale 

reciclabile şi ecologice. La atelier au participat elevi voluntari precum şi vizitatori. Ideea 

atelierului a pornit de la proiectul “Lumina din interiorul şi dinafara noastră”. 

In cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Internațional de Artă „ Theatrum Mundi” am 

organizat expoziţia de artă plastică. 

Pentru susţinerea elevilor şcolii cu probleme financiare, am coordonat  Târgurile de 

caritate de Crăciun şi de Paşti. 

La începutul lunii decembrie 2014 am colaborat cu două echipe de eleve din clasele a X-a 

si a XI-a, pentru realizarea de decoraţiuni în vederea participării la concursul de împodobit brazi 

de Crăciun, organizat de Atrium Mall.  

La Olimpiada de Educaţie Tehnologică faza judeţeană, eleva Popa Otilia Ioana, din cl. A 

V-a A, a obţinut o menţiune. 

Am realizat decoraţiuni pentru Holul Principal – pentru Ziua Naţională, Crăciun, 1 

Martie, Paşti. 

La începutul lunii mai am pregătit cu elevii cl. A V-a A decoraţiuni pentru standul şcolii 

din cadrul Satului European dedicat Zilei Europei – 9 Mai. 

Începând din aprilie 2015 am demarat activităţile din cadrul proiectului Top 

Management, POSDRU 149792, în calitate de expert local, proiect care se extinde şi pe 

parcursul semestrului I din anul şcolar 2015-2016. 

Am coordonat două proiecte realizate de eleva Circa-Chirilă Anyia din cl. A V-a A care 

au obţinut menţiuni la Concursul Naţional “Soft Bazar”ediţia a VII-a.  
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In calitate de responsabil PSI şi SSM am actualizat în permanenţă documentele solicitate 
pe această linie de forurile superioare, am eleborat norme interne şi specifice necesare bunei 
desfaşurări a activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

Pentru elevii iubitori ai sporturilor de iarnă am organizat în vacanţa intersemestrială 
şcoli de schi, în staţiunea montană Straja, judeţul Hunedoara. 

In vacanța de vară 2015 am organizat un grup de elevi care și-au petrecut câteva zile de 
vacanță pe însoritul litoral românesc, la Costinești şi un grup de elevi care au participat la şcoala 
de vară de limba engleză Boston School of Modern Languages din SUA. 

 

Aria curriculară sport și arte 
 

Educație plastică 

Educatia plastica s-a desfasurat conform programei scolare, urmarind insusirea elementelor de 

limbaj plastic, specifice domeniului artelor plastice si stimularea creativitatii. 

Elevii au fost familiarizati cu obtinerea formelor plastice, a noilor tehnici si metode de tratare a 

spatiului pictural. 

Tehnica decorativa a fost utilizata pentru executia lucrarilor in tempera, pe suport de hartie in 

forme diverse. 

S-a acordat o atentie deosebita pregatirii elevilor pentru expozitia international (concurs) – 

“Invingator prin arta”, editia a V-a din octombrie 2014, unde elevii au obtinut premii la diverse 

categorii si tehnici de executie. 

1. Pictura:  - premiul I (7 elevi), premiul II (6 elevi) 

2. Grafica: - premiul I (4 elevi), premiul II (3 elevi) 

3. Fotografie artistica: - premiul III (un elev) 

La expozitia concurs organizata in decembrie 2014, “Colinde-Colindatori” de catre liceul de 

arta “Sabin Dragoi” – Arad, elevii au obtinut premii. 

1. Pictura: - premiul I (un elev), premiul II (2 elevi), mentiune (3 elevi) 

2. Grafica: - premiul III ( un elev) 

In martie 2015, elevii au participat la expozitia aradeana “European Day of artistic creativity – 

Proiect Creart” cu 12 lucrari de pictura. 

La expozitia concurs judetean de arte vizuale – editia 2015, organizata de liceul de arta “Sabin 

Dragoi” – Arad, elevii au obtinut: 

1. Pictura: - premiul I (un elev), premiul II (un elev), premiul III (un elev) 

Observarea notiunii si elaborarea formelor plastice a fost unul din obiectivele propuse, la fel si 

recompunerea formelor. 

Au fost stimulate talentul si fantezia interpretativa, astfel elevii au participat la festivalul 

international de arta “Theatrum mundi”, cu 27 de lucrari de pictura si grafica unde au obtinut: 

1. Pictura: premiul I (un elev)  

2. Premiu special pentru viziune (un elev) 

 

 

Aria curriculară om și societate, religie 

 
Religie:  
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 În anul şcolar 2014- 2015, catedra de religie a fost compusă din următoarele cadre didactice:  

 Pr. Prof. Barcan Florin  –profesor titular, grad didactic II; 

 Prof. Şandor Viorica – profesor titular, grad didactic I, membru în Comisia Consultativă din 

cadrul I.S.J. Arad, catedra de Religie Ortodoxă; coordonator S.N.A.C la nivelul colegiului ; 

 Prof. Hubert Miriam – profesor de Religie  neoprotestantă (Baptistă şi Penticostală). 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
Prin strădania cadrelor didactice, în colaborare cu elevii pe care i-au îndrumat în anul în  curs şi cu 

ajutorul lui Bunului Dumnezeu, rezultatele pot fi evidenţiate prin activităţi concrete, ca:  

 Participarea la toate întâlnirile din cadrul catedrei care au avut loc ca urmare a      

convocărilor inspectorului de specialitate, Diac. Prof. Sirca Florin, ca urmare a noutăţilor 

care au venit pe parcursul anului şcolar, cât şi pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor 

propuse pe anul în curs; 

 Implicarea profesorilor în buna desfăşurare a Olimpiadei de religie ortodoxă, faza pe şcoală, 

unde profesorii au conceput subiecte pentru selectarea copiilor care au participat la faza 

locală, fază care a avut loc la începutul semestrului al II-lea; la Olimpiada pe judeţ s-au 

obtinut mai multe rezultate pe care le menţionez în acest raport, deoarece nu am trimis lista 

cu olimpicii pentru a fi afişaşi pe site-ul şcolii din motive obiective şi anume pentru că la 

nici un sfâ4rşit de an religia nu a fost menţionată deşi a avut rezultate bune şi la faza 

naţională: 

Guşatu Eva, clasa a VI - a A, menţiune, Orsz Vanessa, clasa a VIII-a B, menţiune, Tulcan 

Alexandra, clasa a XI-a F, premiul II şi Blaj Teodora, clasa a XI-a D, premiul II, toţi 

îndrumaţi de prof. Şandor Viorica; două eleve de clasa a IX –a şi a X-a au participat la faza 

naţională, eleve îndrumate de prof. Barcan Florin; 

 ACTIVITĂTEA EXTRACURRICULARĂ 
 Pregătirea unor scenete cu tematică tradiţională şi religioasă  pentru serbarea de Crăciun, 

unde au fost implicaţi elevi de liceu(clasa a IX/a A, diriginte prof. Potocean Octavia – 

“Târgul de Crăciun”, coordonator prof. Şandor Viorica, prof. Puşcaş Cristina) şi gimnaziu ( 

clasa a VI –a A, coordonatori: prof. Şandor Viorica şi Puşcaş Cristina, cu tema“ În seara de 

aujn!”, care au avut un impact în formarea religios-morală a elevilor  ; 

 Organizarea unui scurt program cu temetică religioasă preyentat de elevii clasei a VI-a A la 

Biserica cu hramul “Sf. Ap. Andrei din Micalaca” , în urma unui parteneriat încheiat între 

biserică şi şcoală, având drept scop implicarea copiilor în comunitatea creştină din care fac 

parte; 

 Implicarea profesorilor şi elevilor în activitatea de promovare a şcolii cu ocazia zilei 

“Porţilor deschise”, unde elevii voluntari au primit cu bucurie persoanele vârstnice de la 

Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice cu care au parteneriat de mai bine de 5 ani; cu 

această ocayie s-a organiyat şi o mică expoziţie de obiecte bisericeşti, unde elevii voluntari 

şi profesorii au expus activitatea derulată de ei în şcoală, unde elevii au avut parte de jocuri 

distractive de gândire pe tematică religioasă în parale cu discipline ca: matematică , limba 

română şi istorie; 

 Participarea elevilor şi profesorilor la sesiunea de comunicări “ HRISTOS ÎN ŞCOALĂ- 

CUNOAŞTERE ŞI TRĂIRE”, sesiune care se desfăşoară pe 3 secţiuni: 

             -secţiunea poezie religioasă: Roman Paula, clasa a VI-a A, premiul III, Tudorescu    

                   Alexandra, clasa a VIII-a C, premiul I, Crişan Ioana , clasa a VIII-a C, premiul III; 

             -secţiunea ornamente şi decoraţiuni de Crăciun: Balaj Ioana, clasa a VIII-a C, Premiul I;   

                   Şerpar Ariana, premiul II; 
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 Întâlnirea elevilor cu părinţii de la Mănăstirea Oaşa având ca tematică “Tinerii şi Biserica”, 

acţiune în care au fost implicaţi elevi de liceu , organizatori: prof. Diana Sabău, prof. 

Şimonca Opriţa Diana şi prof. Şandor Viorica ; 

 Perticiparea la proiectul transdisciplinar realizat de d-na prof. Circa chirilă Camelia având ca 

temă “Mărul” unde prof. Şandor Viorica a prezentat “ Mărul – pomul din grădina 

Edenului?”, de unde elevii au fost surprinşi să afle că de fapt mărul nu a fost măr, că sunt 

interpretări pe care le descoperim în popor ca o combinaţie între cele descoperite în Sfânta 

Scriptură şi mitologie sau tradiţii populare; 

 În perioada Postului Naşterii Domnului am organizat diferite colecte de îmbrăcăminte, 

alimente şi bani cu care ne-am deplasat la domiciliul câtorva familii nevoiaşe din municipiul 

nostru pentru a le înmâna acestora şi elevilor de la Şcoala Generală Vladimirescu; 

 Pe parcursul semestrului I s-a derulat programul “Alege viaţa” un program de educaţie 

pentru o viaţă sănătoasă şi o viaţă religios morală necesară întemeierii unei societăţi 

sănătoase din toate punctele de vedere, campanie desfăşurată în cadrul orelor de dirigenţie şi 

religie, cu aprobarea inspectorului de religie, Diac. Prof. Sirca Florin, coordonator de către 

doamna Anamaria Jitea de la Asociaţia „Arsenie Boca” în cadru restrâns la orele de 

dirigenţie;  

 Participarea la cursuri de perfecţionare intitulat “Predarea religiei, modulul “Predarea pozitiv 

creativă –la ciclul gimnazial”, un curs pe fonduri europene organizat de Universitatea 

“Babeş Bolyai” Cluj Napoca; 

 Participarea cu elevii de liceu, în grupuri restrânse, la Sfânta Taină a Împărtăşaniei,  la 

Biserica cu hramul „Sf. Ap. Andrei din Micalaca, pr. Oprea Gheorghe; 

 Participarea în mod regulat, o dată pe lună, la Sf. Liturghie, elevi şi părinţi, la nivelul clasei 

a VI-a A şi din alte clase, la cererea părinţilor;  

 Implicarea profesorilor şi elevilor în acţiuni comunitare, în perioada Postului Naşterii 

Domnului la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice de pe Calea Bodrogului, cu 

colete care să aducă o rază de speranţă pentru cei care ne-ar putea fi părinţi sau bunici şi de 

care cei apropiaţi au uitat sau poate nu mai sunt să le acorde un sprijin la bătrâneţe; elevii de 

clasa a VI-a A au prezentat un mic program artistic cu tema “De naşterea Domnului” şi au 

împărţit pachete realizate de părinţii de la clasă care au dorit să se implice împreună cu 

copiii în această acţiune; elevii de liceu implicaţi în acţiunile de voluntariat au împodobit 

împreună cu ei bradul de Crăciun; 

 În saptîmâna altfel au avut loc o serie de acţiuni cu caracter religios deoarece perioada a 

coincis cu Săptămâna Patimilor , astfel că în joia mare a fost organizată expoyiţia de obiecte 

de cult  în cadrul proiectului “Lumina dinăuntru, lumina dinafară” şi am salutat prezenţa uni 

grup de elevi de la Liceul Cermei, însoţit de prof. Şandor Cristian,  cărora li s-a prezentat 

şcoala şi care au avut ocazia să participe la mici discuţii pe tema “Lumina din interior”, “în 

aşteptarea luminii din noaptea de Înviere” unde elevele Mândra Alexandra Teodora a vorbit 

copiilor despre lumina din Sfintele Scripturi şi Alb Tia a vorbit de lumina din noaptea de 

Înviere, spre învierea noastră a tuturor; 

 Preocuparea  pentru susţinerea revistei “Catehetul” prin realizarea unor articole şi ca 

membru în comitetul de redacţie; 

 Considerăm că prin activităţile enumerate mai sus am reuşit să arătăm că religia este 

disciplina de studiu care contribuie la formarea personalităţii religios-morale a elevilor, că 

are un efect pozitiv asupra elevilor şi că elevii, la rândul lor,  reuşesc să atragă spre cele 

sfinte şi membri ai familiei şi nu numai. În speranţa că lucrurile vor intra pe un făgaş normal 
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într-o lume anormală ne vom angaja şi la mai multe în semestrul al II-lea. Se poate, dacă ne 

dorim cu adevărat! 

 
RAPORT DE ACTIVITATE  COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 

AN ŞCOLAR  2014- 2015 
 

 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 

educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform 

programelor în vigoare 

 Distribuirea, completarea şi semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie 

între şcoală, elev şi părinte 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor şi propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.  

 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea 

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte  

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea 

evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere 

elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare 

şi extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: 

- Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie 

si dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic : invitarea la orele de dirigenţie a elevilor 

din clasele mai mari sau a unor invitaţi din afara şcolii, a profesorilor din şcoală, a 

agenţilor  poliției de proximitate, consilierului psiho-pedagogic, excursii tematice şi de 

relaxare, vizite la muzee (Muzeul de Etnografie Timişoara) , case memoriale, vizionarea de 

spectacole şi piese de teatru la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad şi la Filarmonica de 

Stat Arad, implicarea în programe de voluntariat, organizarea unor evenimente precum 

festivalul internațional “Theatrum mundi” sau conferința internațională “T. Popoviciu”. 

- Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în 

colegiu:  

 Ziua Naţională a României  

 Sărbătoarea Crăciunului 

 Unirea Principatelor 

 Manifestări prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu  

 ,,Halloween Party” 

 ,, Balul Bobocilor” 

 etc 

 

 

Activitatea desfăşurată 

Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
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de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009 

Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul liceal I.P.T 

si teoretic, de către toţi diriginţii; 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi 

orientare specifice învăţământul liceal I.P.T  

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi orientare, 

conform nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor 

planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie 

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi 

părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform 

programei de consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de 

interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de 

consiliere cu părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, varianta optimă orară de desfăşurare la parametri calitativi 

înalţi ora de dirigenţie 

 

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi 

extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi 

semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul colegiului 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor 

anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de macheta caietului 

dirigintelui, adaptată la noile cerinţe ale consilierii şi orientării 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice 

statutului de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; 

majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună 

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi 

coordonează 

 

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete 

ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse 

- toţi diriginţii claselor a V-a și a IX-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii 

  

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza 

analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor 

metodice: 

Puncte forte: 

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii 
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educative 

 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi 

promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale – 

tablouri, flori,  seturi de fotografii reprezentative pentru clasă) 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de 

coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale 

elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set 

de fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea 

la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc. 

 

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de 

management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al colegiului la clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc 

şcolar, la nivel de clasă 

- mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, 

conştientizând astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 

situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi 

promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă 

 

Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei: 

- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului / 

dirigintelui, aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică 

- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate în vederea informării elevilor asupra 

prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism 

şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea 

sancţiunilor conform ROI etc.) 

 

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată 

la clasa  a XII-a) privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul 

socioprofesional al absolvenţilor.  

- informarea claselor cu privire la metodologia examenului de certificare a competenţelor digitale 

și lingvistice etc 

 

 
Director 

prof. Major Csaba 


