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____________________________________________
ACTIVITĂŢI ALE CADRELOR DIDACTICE
AN ŞCOLAR 2013 - 2014
CLASELE PREGĂTITOARE
Agafitei Gabriela
Rugina Tereza
Scripniciuc Daniela
Cozma Alina
Invatatorii au proiectat activitati de remediere scolara,precum si activitati de
sprijin pentru elevii cu CES . S-au intocmit rapoarte de evaluare pentru fiecare elev in
parte , care au fost aduse la cunostinta parintilor individual .
S-au sustinut activitati demonstrative in cadrul comisiei metodice a invatatorilor –
Agafitei Gabriela , Rugina Tereza, Cozma Alina , iar Scripniciuc Daniela a sustinut lectii
demonstrative pentru obtinerea gradului didactic II .
Curs de formare iulie /august 2013 :ICCOS –CLASA PREGATITOARE:
Scripniciuc Dana, Cozma Alina , Rugina Tereza .
Obtinerea gradului didactic II-Scripniciuc Daniela.
Implicare/organizare activităţi extraşcolare:
 Proiect ,,Obiceiuri si traditii la romani ”editia a IV-a concurs de creatie
plastica, etnografie si ,,Parada costumului popular ”
 Proiect judetean ,,Daruind vei fi mai bun ”- preg A,B,C
 Proiect educativ ,, Deseuri reciclam , natura protejam, frumosul promovam ”
- concurs ,,Eco design vestimentar” si Concurs EcoCraciunul 2013 – Preg
A,B
 ,,Vine Mos Craciun”-moment artistic -preg A,B,C
 9 mai Ziua Europei-Preg A,B
 1 Iunie Ziua copiilor –Preg A,B,C,D
 Serbare de sfarsit de an scolar –Preg A,B,C,D
 Ziua ,,Mihai Eminescu ‚’’-colaborare cu GPN Hirlau-preg A
 Ziua Unirii –colaborare cu GPN Hirlau –preg B
 Vizita la Muzeul Viei si Vinului-Preg B ,C
S-au obtinut rezultate bune si foarte la concursurile scolare :
 Concursul Judetean ,, Copiii lui Tonitza descopera lumea ”- Preg B
 Festivalul Judetean ,,Traditii peste veacuri ” editia a IV-a –preg B
 Concursul National ,,Martisorul Traditie si simbol ”=Preg B
 Concursul National ,,Gazeta Matematica Junior ”-editia a II-a – Preg A, B,C
 Concursul National ,,EUCLID”-preg B, A
 Proiect ,,Intalnire intre generatii”-preg B
 Concursul judetean de muzica ,, Ritmurile copilariei”-A, B, C,
 Festivalul National al Sanselor Tale –cetatean roman , cetatean european ” –
Preg A, B, C
 Concursul ,, O zi fara masina mea –Saptamana mobilitatii europene –Preg
A,B, C, D








Concursul Judetean cu participare nationala ,,Bulgare de huma”editia a IV-a
–Preg B
,,Ziua internationala a copilului ”-concurs de biciclete Preg A,B, C, D
,,Saptamana antreprenoriatului global” -voluntariat Preg A,B,C
Proiectul ,,Eduscoala ”
Activitati SNAC – Preg A,B,C
Actiune umanitara Badeni- Preg A

CLASELE I
Dirvariu Mariana – clasa a I A
Miler Laura – clasa a I B
Melinte Adriana – clasa a I C
Chelaru Mariana - clasa a I D
S-a realizat progres şcolar însă nu s-au putut indeplini standardele curriculare specifice
sfârşitului cIasei I pentru toti elevii , deoarece exista elevi care n-au frecventat gradinita sau
cursurile clasei pregatitoare si elevi rommi care au lipsit de la cursuri in timpul anului scolar. Nu
au promovat clasa I , 6 elevi , dintr-un total de 116 elevi existenti la finalul anului scolar.
Au susţinut activitati metodice la clasa: activitatea Ne jucăm cu primăvara în cuvinte- inv
Melinte Adriana.
Au propus probleme care au fost publicate în revista “Micii matematicieni” – publicaţie
anuală a Colegiului Ştefan cel Mare Hîrlău: prof. Dirvariu Mariana, inv. Melinte Adriana.
Au participat în calitate de corector şi îndrumător al elevilor participanţi la Proiectul
Educaţional Super Mate si Imaginatie si creativitate:Dirvariu M. ,Melinte A.,Chelaru M., Miler
L.
Au valorificat competenţele ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la
programul de formare continuă ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru
formarea competenţelor cheie la şcolarii din cl.I-IV”-program de formare de tip ,,blended
learning”-34 credite profesionale: Prof. Dirvariu M. ,inv. Chelaru M.
Au participat la cursul de formare ,,Dans tradiţional românesc”din cadrul proiectului
,,Dansul tradiţional în şcoala primară ieşeană”cu durata de 20 de ore : Dirvariu M. ,Chelaru
M., Miler L., Melinte A.
In anul scolar 2013 -2014 a finalizat cu succes demersul pentru obtinerea gradului didactic I
si in martie 2014 a sustinut lucrarea de grad si inspectia finala: prof. Miler Laura.
Implicare/organizare activităţi extraşcolare:
Prof. Miler Laura -Mentiuni Euclid
-Locul II si III la Proeducatia
- Participare Comper –prima etapa
- Participare concurs Gazeta matematica
-Locul I ,, Copii lui Tonitza”
- Locul II la EcoCraciunul
- Locul II si III la concursul de biciclete 1 Iunie 2014
Prof. Melinte Adriana si Dirvariu Mariana au pregătit şi îndrumat elevii clasei I C
pentru participarea la diferite concursuri judeţene şi naţionale unde au obţinut rezultate bune şi
foarte bune.
Proeducaţia
Gazeta Matematică

Comper-Mate
Comper-Română
Euclid
Copiii lui Tonitza descoperă lumea
Cu Europa la joacă...
Ritmurile copilariei
Inv. Chelaru Mariana a pregătit elevii pentru concursurile şcolare, iar rezultatele
au fost dintre cele mai bune: premiul de excelenţă, premiul III şi menţiuni la Concursul
Gazeta Matematică Junior, premiile II, III şi menţiuni la Concursul Naţional de matematică
Euclid, premiul I la secţiunea de desene şi afişe din cadrul proiectului Obiceiuri şi tradiţii la
români, menţiuni la concursul Proeducaţia, premiul I la biciclete, premiul II la role şi
premiul special la desene pe asfalt în cadrul activităţilor desfăşurate de Ziua Copilului.
Alte activităţi:
A organizat cu elevii clasei I C excursia tematică “Iaşul – oraş de vis” care a avut ca scop
deplasarea elevilor cu diferite mijloace de transport (tren, tramvai, autobuz); vizitarea Expoziţiei de
crizanteme deschisă în Grădina Botanică; vizită la Muzeul Mihai Eminescu – Parcul Copou şi la
Bojdeuca lui Ion Creangă; activităţi distractive: inv. Melinte A.
Au participat la acţiuni de voluntariat “Săptămâna legumelor şi fructelor donate”, : toate cadrele
Au participat cu elevii la activităţile ,,Târg de Crăciun” şi ,,Târgul Mărţişorului” în cadrul
Proiectului judeţean ,,Dăruind vei fi mai bun” cu expoziţii de lucrări realizate pentru vânzare,
sumele de bani constituind ajutor pentru copiii defavorizaţi: Dirvariu M., Chelaru M.
A participat la Proiectului educativ „Deşeuri reciclăm, natura protejăm, frumosul
promovăm” obtinand premii la Concursul „Eco design vestimentar” si Eco Craciun: Dirvariu M.
Au făcut parte din: - Comisia pentru estetică şi ambient şi Comisia pentru relaţia cu
părinţii şi comunitatea: inv. Melinte A., Miler L, Dirvariu M.
- Comisia pentru concursuri şcolare: Chelaru Mariana, Dirvariu M.
-Comisia pentru combaterea violenţei: Chelaru Mariana
Au fost responsabile cu organizarea Olimpiadei de Educaţie civică: Chelaru M.,
Dirvariu M.
Au supravegheat elevii la concursurile organizate in scoala: toate cadrele
A corectat la concursul Micii matematicieni: Dirvariu M.
CLASELE A II-A
TEODORESCU VASILICA
ONOFREI GABRIELA LILIANA
SIMIONESCU MARIA
NICULESCU CARMEN EMILIA
MORARIU MIMI
Clasa a II a A – Din totalul de 22 elevi, 20 au promovat, iar 2 elevi rămânând
repetenţi din cauza înregistrării unui număr foarte mare de absenţe.
Clasa a II a B- Au promovat toţi elevii;
Clasa a II a C- Din cei 24 de elevi înscriși școlar , 22 elevi au promovat, 2 elevi
rămânând repetenţi din cauza înregistrării unui număr foarte mare de absenţe.
Clasa a II a D - 23 elevi inscrisi ,21 elevi promovaţi, iar 2 repetenti: Strungariu
Cosmin-usor retard mintal, Stanescu Narcisa-nescolarizata).
Clasa a II a E -17 de elevi sunt promovaţi.

* Curs de formare – „DANS TRADIŢIONAL ROMÂNESC”- 15-17 nov. 2013 (prin
CCD Iași)
* Cercurile pedagogice ale învăţătorilor în anul școlar 2013-2014
* Realizarea opţionalului pentru cls a II – a “Matematica altfel”- avizat de ISJ Iași
* D-na Onofrei Gabriela - A redactat un articol metodico-ştiinţific pentru
revista
,,Jurnal de dascăl” coordonată de profesor Olga Pârâială. A participat la Zilele şcolii
ieşene cu o comunicare ştiinţifică.
S-au obţinut premii la urmatoarele concursuri scolare:

- Concursul „Festivalul Naţional al Şanselor Tale”-Simionescu Maria
- Concursul „Parada costumului popular”(Proiectul educaţional- Obiceiuri și tradiţii la
români) Simionescu Maria
- Concursul Euclid
Niculescu Carmen

- Teodorescu Vasilica, Onofrei Gabriela, Simionescu Maria ,

- Concursul Gazeta matematică junior -Teodorescu Vasilica, Onofrei Gabriela,
Simionescu Maria , Niculescu Carmen, Morariu Mimi
- Concursul naţional „Mărţișorul tradiţie și Simbol” –Simionescu Maria
– Concursul „Fii inteligent la matematică - Teodorescu Vasilica, Onofrei Gabriela,
Simionescu Maria , Niculescu Carmen
- Concursul Comper Matematica / ,, Comunicare în limba română,,
Vasilica , Simionescu Maria, Niculescu Carmen

Teodorescu

- Concursul ,, Comunicare. Ortografie.ro – Teodorescu Vasilica, Niculescu Carmen
- Concurs desfășurat în cadrul proiectulu “Alimentează-te cu sănătate” organizat de
Salvaţi copiii Iași-Simionescu Maria
–Concursul judeţean “Lumea minunată a Poveștilor și a basmelor,,- Simionescu Maria
- Concursul judeţean „Copiii lui Tonitza” – Simionescu Maria, Onofrei Gabriela
- Concursul Pro-Educatia – Niculescu Carmen, Teodorescu Vasilica, Onofrei Gabriela
-Concursul de mărţişoare organizat de Şcoala ,,Ion Creangă” Iaşi şi la Concursul ,,Un
bulgăre de humă” -Onofrei Gabriela
-Concursul ,,Ritmurile Copilariei,,-Teodorescu Vasilica, Onofrei Gabriela
-Concursul Judeţean de Matematică ,, Florica T. Câmpan,, -Teodorescu Vasilica
- Tabăra de pictură religioasa și olărit ,, Lumină și culoare ,,-Teodorescu Vasilica
Alte activităţi:

- Concurs ECO- CRĂCIUN (Proiect educaţional judeţean „Deșeuri reciclăm, mediul protejăm,
frumosul promovăm”-Morariu Mimi, Simionescu Maria, Onofrei Gabriela, Teodorescu Vasilica
- Participare la „Târgul Mărţișorului” în cadrul proiectului judeţean „Dăruind vei fi mai bun!” –
Simionescu Maria
-Participare la activităţi de voluntariat organizate în cadrul școlii și în cadrul comunităţiiTeodorescu Vasilica, Onofrei Gabriela, Simionescu Maria , Niculescu Carmen, Morariu Mimi
- Spectacol realizat în cadrul sărbătorilor Zilelor orașului Hîrlău –Simionescu Maria, Onofrei
Gabriela
- Plantarea de arbori in curtea școlii (corp A) –Simionescu Maria
- Organizarea a două excursii: > nov. 2013 - Hîrlău- Iași
> mai 2014 – Hîrlău- Botoșani- Suceva- Neamţ -Simionescu
Maria
-,Sa fim mai buni!”-moment artistic la Revis –Morariu Mimi.
CLASELE A III-A

I.

MORARIU CLAUDIU (a III-a A)
TOMULESEI MIHAELA (a III-a B)
PÎRÎIALĂ OLGA (a III-a C)
MUŞEI MARIETA (a III-a D)
ROZNOVĂŢ VASILE (a III-a E)
REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE (PROGRES
ŞCOLAR, PROMOVABILITATE ETC.):
- Însuşirea de către elevi a cunoştinţelor vizate de programa şcolară pentru clasa a
III-a;
- Rezultate la nivelul standardelor curriculare de performanţă;
- Promovabilitate de 100%
- Frecvenţă bună şi foarte bună la cursuri

II.

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI DE FORMARE/PERFECŢIONARE:
Parcurgerea cursului Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din
învăţământul primar pentru clasa pregătitoare( Muşei Marieta, Morariu Claudiu)
Participare la seminariile: Managementul carierei în învăţământul primar –
CCD Iasi; Formarea abilităţilor de lectură la şcolarii mici – ISJ Iaşi – Ed. Nomina ( înv.
Muşei Marieta)
Parcurgerea cursului Dans tradiţional românesc - CCD Iaşi (înv. Tomulesei
Mihaela)
Participarea la cercurile pedagogice – toţi învăţătorii
III.

ORGANIZAREA/IMPLICAREA
ÎN
ACTIVITĂŢI
EDUCATIVE
EXTRACURRICULARE (rezultate la olimpiade şi concursuri):
- Premiul II – Culorile copilăriei – concurs judeţean ( Muşei Marieta, Tomulesei
Mihaela )
- Premiul II şi menţiune- Ritmurile muzicii- concurs judeţean (Tomulesei
Mihaela )
- Premiul III şi menţiune – Prâslea cel isteţ - concurs judeţean ( Muşei Marieta)
- Premii şi menţiuni la concursurile zonale Prietenii ortogramelor
- şi Micii matematicieni ( Muşei Marieta, Tomulesei Mihaela )
- Premii şi menţiuni concursurile naţionale Fii inteligent la matematică şi
Comunicare. Ortografie.ro ( Muşei Marieta, Tomulesei Mihaela )

-

Premiul I şi II – Mărţişorul- tradiţie şi simbol – concurs naţional (Tomulesei
Mihaela )
- Premii şi menţiuni la concursurile şcolare: Euclid (participare la etapa finală),
Proeducaţia, Micul creştin, Comper (participare cu premii la etapa on-line)
( Muşei Marieta); Euclid, Gazeta matematica junior, Comper (Tomulesei
Mihaela );
- Activităţi de voluntariat –în cadrul SNAC,, Dăruind vei fi mai bun”,
,,Săptămâna fructelor şi legumelor donate”, ,,Să ajutăm un semen aflat în
suferinţă”(Morariu Claudiu, Roznovăţ Vasile)
- colaborare cu Centrul de zi Scobinţi; ( Muşei Marieta);
- colaborare cu Şcoala Zagavia; (Tomulesei Mihaela )
- expoziţie cu vânzare ,,Dăruind vei fi mai bun” (Morariu Claudiu, Muşei
Marieta, Tomulesei Mihaela, Roznovăţ Vasile)
- Participare la activităţi din cadrul proiectului Tradiţie şi continuitate la Hîrlău
– colaborare cu Muzeul viei şi vinului, Proiect Regio ( Muşei Marieta);
Organizarea de excursii:
Iaşi(noiembrie 2013) şi Suceava- Tg.
Neamţ(iunie2014) (Tomulesei Mihaela )
IV.

ALTE ACTIVITĂŢI/REZULTATE/RESPONSABILITĂŢI LA NIVELUL
ŞCOLII:
Coordonator al centrului 4 din Proiectul Educaţional Judeţean „Imaginaţie şi
creativitate” şi al concursurilor şcolare: Fii inteligent la matematică, Euclid - Muşei
Marieta;
- Coordonator al Proiectul Educaţional Judeţean „Deşeuri reciclăm, mediul
protejăm, frumosul promovăm”: Eco-Crăciunul şi Eco-design vestimentar şi
al concursului şcolar Comunicare. Ortografie.ro; -Tomulesei Mihaela ;
- Membri în comisie – Proiectul Educaţional Super Mate. -Morariu Claudiu,
Tomulesei Mihaela, Roznovăţ Vasile;
- Membru în comisie- Evaluarea Naţională la cl. a II- a, a IV-a, a VI-a - Muşei
Marieta

CLASELE A IV-A
Oprea Emilia
Musei Luminita,
Cretu Maria,
Munteanu Mirela
CLASA A IV-A A – prof. înv. primar – Oprea Emilia:
- A îndrumat un colectiv format din 30 de elevi;
- Au promovat 30 de elevi în clasa aV-a, cu rezultate bune si foarte bune la E.N., 12 elevi admisi la
Lic. ”Ştefan cel Mare” Hârlău, 10 elevi clasa de selecţie Şc. ”Petru Rareș” Hârlău.
A participat la cursuri de formare de consiliere parentala si dans popular organizate de CCD.
- a prezentat lectia demonstrativa la limba romana in luna mai;
- a publicat un articol in cartea De la lume adunate...si-napoi la lume date.
- a participat cu elevii la proiectul ,,Obiceiuri si traditii la romani,, obtinand locurile I, II, III,
la sectiunile creatie literara si plastica, apoi in proiectul ,,Lumina sfanta a Invierii,, cu aceleasi
rezultate
- 9 elevi au participat la proiectul Supermate si 12 elevi la Imaginatie si creativitate.
- la concursul Euclid elevii au obtinut la toate etapele locurile I, II, III, mentiuni.
- concursul Prietenii ortogramelor, locurile I si II.

- concursul Micii matematicieni – 1 loc I si 13 mentiuni, 4 elevi fiind inscrisi direct in clasa
a V-a la Colegiul Stefan cel Mare.
- concursul Micul matematician, 2 locuri I si un loc II.
-

A continuat proiectul ,,Planeta albastra prin inima de copil,,

- a participat la programe / activitati in domeniul educatiei pentru cetatenie democratica;
- s-a implicat in activitati de prevenire si combatere a violentei si a comportamentelor nesanatoase;
- a participat cu elevii la activitatile organizate in cadrul scolii care au vizat activitati de voluntariat
si am intocmit documentatia necesara.
- a infiintat Clubul de lectura, am promovat studiul individual, in echipa, organizand echipe de
sprijin pentru elevii care au intampinat dificultati in invatare.
- a realizat actiuni comune cu Spitalul Orasenesc Hirlau.
CLASA A IV-A B – prof. înv. primar – Muşei Luminiţa:
- A îndrumat un colectiv format din 27 de elevi, 26 inscrisi la inceputul anului școlar, 1 venit în
timpul sem. al II-lea;
- Au promovat 27 de elevi în clasa aV-a, cu rezultate bune si foarte bune la E.N., 12 elevi admiși la
concursuri pentru clasa aV-a:3 elevi Lic. ”Ştefan cel Mare” Hârlău, 1 elev Lic. de Informatică Iași,
8 elevi clasa de selecţie Şc. ”Petru Rareș” Hârlău
A participat la Simpozionul Judeţean ”Tradiţional și modern în lecţiile din învăţământul
primar” organizat de Şcoala Gimnaziala ”Garabet Ibraileanu” Tg. Frumos
- a redactat si publicat un articol in volumul ”Tradiţional și modern în lecţiile din învăţământul
primar”, realizat de Şcoala Gimnaziala ”Garabet Ibraileanu” Tg. Frumos cu prilejul
Simpozionului Judeţean, ediţia I din 2 februarie 2014.
Elevii din colectivul pe care l-a îndrumat au participat la teste și concursuri școlare:
* proiectul educational ” Imaginatie si creativitate” - participa 12 elevi, admisi 5 elevi
*olimpiada de ed civica – faza pe scoala, participa 4 elevi
*concurs EUCLID - et.I – participa 5 elevi, 3 elevi cu peste 80 puncte (premiul II, III si mentiune)
et. a-II-a - participa 6 elevi, 3 elevi cu peste 80 puncte (2 premiul II si
mentiune)
et. a-III-a - participa 8 elevi, 4 elevi cu peste 80 puncte (2 premiul II si 2
mentiuni)
*concursul PROEDUCATIA – et. I – participa 15 elevi, 6 elevi cu peste 80 de puncte
*concursul ” Micii matematicieni” - participa 9 elevi, 3 mentiuni
*concursul ”COMPER” – participa 26 de elevi, 7 elevi cu peste 70 de puncte comunicare, 3 elevi
cu peste 75 puncte matematica(et. I ) participa 26 elevi, 10 elevi cu peste 70 puncte comunicare,
8 elevi cu peste 70 puncte matematica (et. a-II-a)
*Simpozionul ” Traditional si modern in lectiile din invatamantul primar”, sectiunea Arta
plastica, 2 premii III, 5 mentiuni
* concursul ”Deseuri reciclam,mediul protejam, frumosul promovam”, sectiunea ” Eco-design
vestimentar” – 2 mentiuni
*concursul judetean ”Padurea, raiul copilariei” – participa 5 elevi, sectiunea literara 2 premii I, 1
mentiune
*concursul de sah, ”Cupa martisorului la sah” – 6 elevi participanti, 1 elev premiul III
*concursul ” Prietenii ortogramelor” 5 elevi participanti,
*concursul” Fii inteligent la ...matematica” – 9 elevi participanti,
*Concursul National ”comunicare. ortografie.ro”, 6 elevi participanti, 1 premiul III
* Concursul de muzica, editia a XI-a, sectiunea folclor , etapa judeteana, 1 premiul III
- elevii clasei pe care a condus-o au participat la proiectele educationale ”Super Mate” – 6 elevi, ”
Imaginaţie și creativitate” – 5 elevi , la concursuri scolare organizate in şcoală si inafara scolii –
cor, șah, desene, tradiţii, literatura, crearea de probleme matematice (”Micii Matematicieni” 3 elevi

– Colegiul ”Stefan cel Mare” Harlău, revista ”Super Mate” 1 elev –prof. Munteanu Mirela, Gazeta
Matematica, 2 elevi.
A desfășurat activitati extracurriculare atât la nivelul școlii cât și în afara ei:
-Coordonator Comisia SNAC
-Lider al grupei sindicale ”Spiru Haret Iași” la nivelul școlii
-membru în Comisia Concursurilor Scolare
-coordonator al acţiunii SNAC ” Săptămâna fructelor și legumelor donate”, colectarea de donatii in
scop umanitar cu diferite prilejuri
- a realizat obiecte pentru expozitii cu vanzare in scop umanitar,
- a participat la ”Saptamana Naţională a Voluntariatului 2014”
-a organizat o excursie-lecţie (geografie, istorie) pe traseul Hârlău – Cotnari – Cucuteni –
Ruginoasa – Pașcani – Tg.Neamţ (cetate) – Humulești
- activitati ale elevilor scolare /extrascolare au fost mediatizate pe sit-ul Harlau 625 sau Harlau
edilitar de catre administratorul acestora, domnul col. în rezerva, Miron Dumitru
-elevii clasei au fost oaspetii domnului Miron cu prilejul lansarii a doua volume cu continut istoric
– al doilea razboi mondial – în cadru festiv la Muzeul Viei si Vinului Hârlău – Noaptea muzeelor
deschise.

CLASA A IV-A C – prof. înv. primar – Creţu Maria:
- la sfârșitul anului școlar 2013- 2014 au promovat toţi elevii ( 29 elevi)
La concursul de testare a elevilor pentru clasa a V-a, la Colegiul National Ştefan cel Mare au fost
admiși 11 elevi;
La testarea elevilor la final de clasa a IV-a, 16 elevi au obţinut medii peste nota 8.
La evaluarea naţională, clasa a IV-a, elevii au obţinut rezultate bune și foarte bune.
- A participat la Simpozionul Internaţional „Sărbătoarea Învierii- Lumină și bucurie creștină”,
organizat de Şcoala B.P. Hasdeu din Iași
- Este metodist ISJ Iași;
- Este responsabilă cerc pedagogic, centrul 32;
Participare la concursul „O zi fără mașina mea” în cadrul acţiunii Săptămâna mobilităţii europene
organizată de Primăria orașului Hîrlău unde elevii au obţinut premii: Premiul I- Diaconu
Georgiana, Murariu Andrei, Premiul II: Buznea Yasmina, Ciubotaru Ştefana, Prunea Valentin,
Mihăilă Alexandru.
Activităţi în cadrul săptămânii „Şcoala Altfel-Să știi mai multe, să fii mai bun”
Activităţi de învăţare a unor reguli corecte de alimentaţie sănătoasă și de a trăi sănătos:
„Alimentează-te cu sănătate”
Concursuri școlare: -Comper,
- Concursul Naţional de Matematică Euclid,etapa I: Premiul II- Alexa Sami,
Premiul III- Băhnăreanu Andreea, Mihăilă Alexandru, Menţiune- Chiriac Denisa; etapa a II-a:
Premiul I- Băhnăreanu Andreea, Menţiune- Blaga Geanina
-Proeducaţia,Concursul de Matematică, nov. 2013: Premiul II-Ciubotaru
Ştefana, Menţiuni- Băhnăreanu Andreea, Blaga Ştefania
- Proeducaţia, Concursul de Limba română, nov. 2013:premiul I- Chiriac
Denisa, Menţiune- Diaconu Georgiana
-Obiceiuri și tradiţii la români,
- Eco- Crăciunul,Premiul III- clasa a IV-a C
- Concursul judeţean Deșeuri reciclăm, mediul protejăm, frumosul
promovăm, secţiunea Eco- design vestimentar, aprilie 2014: Premiul I- Băhnăreanu Andreea,
Premiul II- Manilici Andreea, Premiul III- Manilici Elena, Menţiune- Blaga Ştefania, Chiriac
Denisa

- Prietenii ortogramelor, concurs judeţean desfășurat la Scoala Sticlăria, au
obţinut: Premiul I- Ciobanu Andreea-Otilia, Ciubotaru Ştefana, Premiul II- Ciobanu Ancuţa,
Menţiune- Cotună Daria
-Gazeta Matematică Junior, etapa I- Băhnăreanu Andreea-100 puncte, etapa
a II-a- Ciobanu Andreea- Otilia- Menţiune
- concursul National Micii Matematicieni,Colegiul Naţional Ştefan cel
Mare- Hîrlău, au obţinut menţiuni: Ciobanu Andreea-Otilia, Ciubotaru Ştefana, Cotună Daria,
Mihăilă Alexandru
-Olimpiada de Educaţie Civică- Premiul II, obţinut de echipajul format
din: Ciubotaru Ştefana și Manilici Andreea
-Concursul Naţional Comunicare. Ortografie.Ro- Premiul II- Ciobanu
Ancuţa, Premiul III- Ciobanu Andreea- Otilia
- Concursul Naţional Fii inteligent la Matematică: Premiul II- Ciubotaru
Ştefana, Premiul III- Blaga Ştefania
- Concursul de educaţie plastică,Culorile copilăriei, etapa judeţeană:
Premiul II- Chiriac Denisa
-Concursul de muzică Ritmurile Copilăriei, etapa judeţeană: Premiul IBuznea Yasmina- Gabriela
l
Activităţi practice de realizare a unor produse specifice: „Paștele la români”
Serbări școlare: „Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou”, „24 ianuarie 1859- Unirea Mică”, „8 Martieziua mamei”, „Vine vacanţa mare!”
Activităţi de voluntariat în cadrul SNAC: „Ziua cartofului”, „Să ajutam un semen aflat în
suferinţă”;activităţi de voluntariat în cadrul Proiectului Internaţional „Sărbătoarea Învierii- Lumină
și bucurie creștină”
Activităţi în colaborare cu Salvaţi copiii, Iași: Şi noi avem drepturi, Şcoala altfel..., Săptămâna
voluntariatului
Activităţi în cadrul proiectelor: „Cartea, prietena mea”, „Obiceiuri și tradiţii la români”, „Deșeuri
reciclăm, mediul protejăm, frumosul promovăm”,
A fost colaborator în cadrul proiectelor: Proiectul Judeţean „Imaginaţie și creativitate”,
Proiectul Judeţean „Obiceiuri și tradiţii la români”; Proiectul Internaţional „Sărbătoarea ÎnvieriiLumina sufletelor noastre”
A iniţiat și coordonat activităţi în cadrul proiectului „Cartea, un prieten drag”
A publicat lucrari în revista Jurnal de dascăl, in cadrul Simpozionului Internaţional „Sărbătoarea
Învierii- Lumină și bucurie creștină”, coordonator Adriana Nastasă, ISBN 978-606-624-635-4.
Colaborare cu organizatia „Salvaţi copiii”
A participat la Concursul Naţional Micii Matematicieni, în calitate de Membru în comisia de
concurs, însoţitor, propunător de subiecte, evaluator
A propus probleme pentru elevii claselor I-IV în revista Micii Matematicieni.
CLASA A IV-A D – prof. înv. primar – Munteanu Mirela:
Promovabilitatea a fost de 100 %.
*A publicat un articol în Revista ,,Micii matematicieni,, a Colegiului Naţional
,,Ştefan cel Mare,, Hîrlău.
*Administrator de test la Evaluarea Naţională - mai 2014.
* Concursul EUCLID:
et. I - Premiul III - Bolboros Gabriela, Menţiune - Bucur Antonia
et. II - Premiul II - Bolboros Gabriela
et. III - Premiul III - Bolboros Gabriela
* Concursul ,,MICII MATEMATICIENI,,
- Menţiune - Bolboros Gabriela

* Concursul ,,FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ,, Bolboros Gabriela-100p
* Concursul PROEDUCAŢIA:
- Menţiune specială - Premiu pe școală - Bolboros Gabriela
- Menţiune - Trofin Denisa
* în cadrul Proiectului educaţional ,,Obiceiuri și tradiţii la români,,:
- Concurs de desene: Premiul I - Soloncă Constantin
Premiul II - Bolboros Gabriela
Premiul III - Damir Denisa
- Creaţie literară: Premiul I - Huc Georgiana
Premiul II - Trofin Denisa
Premiul III - Bolboros Gabriela
*Festivalul Naţional al Şanselor Tale - ,,Cetăţean român - cetăţean european,,
Premiul I - Trofin Denisa
*Concursul ,,O zi fără mașina mea,,
Premiul I - Pălimariu Florin (biciclete)
Premiul II - Adamache Daniel (biciclete)
Premiul I - Trofin Denisa (role)
*A organizat concursul ,,Prâslea cel isteţ,,clasa a III-a - etapa locală
*A realizat serbări cu prilejul unor sărbători: Crăciun și 8 Martie
*Participare la ,,Eco-Crăciun,, - Menţiune, Tg de Crăciun, Tg Mărţișorului
* coordonator Proiect educaţional SUPER MATE
* membru în juriu - concurs de desene și afișe - ,,Obiceiuri și tradiţii la români,,
* ,,Şcoala după școală,,- voluntariat
* a realizat revista ,,Super Mate,,
*în calitate de voluntar al Organizaţiei ,,Salvaţi copiii, a desfășurat activităţi în săptămâna
,,Şcoala - altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun,,
*vizită la Muzeul viei și vinului
*participare la Proiectul ,,Eco - școala,,
*a desfăşurat acţiuni de donaţii în cadrul ,,Săptămânii voluntariatului”.
COMISIA MET. LIMBA ROMÂNĂ:
Acsinte Maria,
Găină Adriana,
Miclăuş Petronica,
Popa Mariana,
Tenchiu Sînziana – Ioana

I.

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE (PROGRES
ŞCOLAR, PROMOVABILITATE ETC):
În general, la nivelul Catedrei de limba şi literatura română, în activitatea de
învăţare a elevilor s-a înregistrat un progres, iar promovabilitatea a fost destul de bună. În
sesiunea de corigenţă din toamnă au promovat toţi elevii care s-au prezentat la examen.
În urma examenului de Evaluare Naţională la Limba şi literatura română, s-a
constatat o promovabilitate de 73,52%.
Eleva Filimon Roxana din clasa a VIII-a C, pregătită de d-na prof. Acsinte Maria, a
obţinut cea mai mare notă, 9,95.
La clasa a VIII-a A, prof. Tenchiu Sînziana, doar un singur elev a avut nota sub 5,
această notă fiind 4,15, însă toţi elevii au fost admişi la Colegii şi Licee vocaţionale : 2
elevi au intrat la Liceul cu Program sportiv din Iaşi, o elevă a fost admisă la Colegiul
,,Octav Băncilă” din Iaşi, 2 eleve au fost admise la Liceul Pedagogic din Iaşi, o elevă a

intrat la Liceul ,,Miron Costin” din Târgu Frumos, iar ceilalţi 15 copii sunt elevi la Colegiul
,,Stefan cel Mare” din Hîrlău.
V.

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI DE FORMARE/PERFECŢIONARE:
Profesor Tenchiu Sînziana– Ioana a susţinut IC1 pentru înscrierea la gradul didactic

I.
III.
ORGANIZAREA/IMPLICAREA
ÎN
ACTIVITĂŢI
EDUCATIVE
EXTRACURRICULARE (rezultate la olimpiade şi concursuri):
Toate cadrele didactice au participat în calitate de supraveghetor şi / sau evaluator
la Olimpiada de limbă, literatură şi comunicare, etapa locală. Au însoţit elevii promovaţi la
etapa judeţeană. Aceşti elevi au beneficiat de pregătire suplimentară. Rezultatele obţinute
au fost următoarele:
Prof. Popa Mariana
Prof. Acsinte Maria:
Clasa a VII-a A: Onofrei Tudor – 103p, II
Clasa a VI-a A: Pîslariu Andreea – 104p,
II
Tenchiu Teodosia – 103p, II
Carciuc Amalia – 103p, II
Budacea Luisa – 97p, III
Gheorghian Viviana – 100p, II
Dîrvariu Daria – 92p, III
Clasa a VIII-a C: Filimon Roxana – 84,5p, menţiune
Prof. Tenchiu Sînziana
Clasa a V-a A: Oprea Lavinia – 104,5p, II
Asofie Andrei – 103p, II
Melinte Daria – 96p, III
Clasa a VIII-a: Olariu Mălina – 98p, III
Cristina Andrei – 96p, III
Stoica – Popovici Bianca – 87p, menţiune
Scripcariu Georgiana – 96p, III
Cojocaru Cosmin – 81p, menţiune
Pîslariu Ştefan – 95p, III
De asemenea, la Olimpiada de Lingvistică, ce a avut loc în luna noiembrie, 2013, au
obţinut rezultate bune la nivel judeţean următorii elevi:
Prof. Popa Mariana
Clasa a VIII-a: Tenchiu Teodosia – Premiul al III-lea
Prof. Acsinte Maria
Clasa a VII-a: Tenchiu Casiana – Premiul al III-lea
Gheorghian Viviana – Menţiune
Carciuc Amalia - Menţiune
Elevii de la clasele a V-a şi a VI-a au participat la concursul organizat de Şcoala
Gimnazială Sticlăria, intitulat ,,Prietenii ortogramelor”, majoritatea copiilor participanţi
obţinând premii şi menţiuni.
IV. ALTE ACTIVITĂŢI/REZULTATE/RESPONSABILITĂŢI LA NIVELUL
ŞCOLII:
Activităţile din săptămâna ,,Şcoala altfel” s-au susţinut conform graficului.
Elevii de clasa a VIII-a au beneficiat de pregătire suplimentară. Profesorii de limba
română au corectat lucrările de la Simularea pentru Evaluarea Naţională şi pentru
Bacalaureat. De asemenea, toţi membrii comisiei au corectat lucrările de la Evaluarea
Naţională la clasa a VI-a.
D-na prof. Acsinte Maria a fost coordonator de subiecte la Concursul judeţean
,,Cezar Petrescu”, desfăşurat la Colegiul ,,Ştefan cel Mare” din Hîrlău.
Ca diriginţi, toţi profesorii şi-au îndeplinit sarcinile. Toate cadrele didactice s-au
implicat în procesul de dezvoltare a autonomiei şcolare şi în asigurarea şi optimizarea

resurselor, achiziţionând materiale necesare bunei desfăşurări a procesului instructiveducativ. În egală măsură, au susţinut plata lunară pentru Asociaţia Părinţilor.
Toţi profesorii au organizat activităţi educative cu diverse ocazii: 1 Decembrie, 15
Ianuarie, 1 Martie, 8 Martie, 1 Iunie. S-a continuat o tradiţie mai veche, organizându-se
Simpozionul ,,Mihai Eminescu” cu prezentare de creaţii literare, muzicale şi desene.
D-na prof. Miclăuş Petronica a organizat spectacole / dramatizări cu ocazia Crăciunului
(,,Pruncul din iesle”), a zilei de 8 Martie (,,Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta”), a Paştelui
(,,Şi S-a răstignit pentru noi...”), în colaborare cu Casa de Cultură şi cu televiziunea locală.
Doamnele prof. Acsinte Maria, Popa Mariana, Tenchiu Sînziana au participat la
toate activităţile organizate în şcoală, Eco – Crăciun, Târgul de mărţişoare, Tradiţii şi
obiceiuri la români, la care elevii îndrumaţi de dumnealor au obţinut diplome de participare
şi premii.
În cadrul Comisiei, fiecare membru şi-a dus la bun sfârşit misiunea: d-na prof. Popa
Mariana s-a ocupat de colaborarea cu biblioteca şcolii, d-na prof. Miclăş Petronica a ţinut
evidenţa manualelor şi a materialului didactic existent, d-na prof. Acsinte Maria a fost
responsabilă cu planificarea tezelor, d-na Găină Adriana a răspuns de orarul cadrelor
didactice, iar d-na prof. Tenchiu Sînziana s-a ocupat de concursurile şcolare, împreună cu
ceilalţi colegi.
Trebuie specificat faptul că s-a lucrat diferenţiat la clase şi s-a respectat programa
şcolară. Tezele la disciplină au fost susţinute conform planificării.

COMISIA MET. LIMBI MODERNE:
Limba franceză:prof. Cărăbuş Georgeta
prof. Boiţă Niculina
Limba engleză: prof. Buinceanu Roxana
prof. Chiriac Monica
prof. Popovici Liliana
La sfârşitul anului şcolar 2013-2014, la limba engleză nu au fost elevi corigenţi. La limba
franceză s-a semnalat un elev corigent (clasa a VIII-a A), acesta promovând în urma evaluării din
sesiunea din august.
Prin analiza comparativă a mediilor de pe primul semestru şi mediile semestrului al II-lea, se
observă o îmbunătăţire a rezultatelor elevilor la cele două discipline, fapt ce indică un vizibil
progres şcolar. Un indicator semnificativ al procesului de predare-învăţare este şi gradul de
promovabilitate al elevilor, care la cele două discipline, a fost apropiat de 100% la finalul
semestrului al II-lea. Acest fapt se datorează şi diversificării metodelor de predare-învăţare ale
profesorilor, cu accent pe învăţarea centrată pe elev, având ca punct de reper Cadrul European
Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CECRL).
În luna martie 2014 s-au desfăşurat Olimpiada de limba engleză şi Olimpiada de limba
franceză (faza judeţeană), unde au participat elevul Onofrei Tudor din clasa a VIII-a A,
îndrumat de prof. Popovici Liliana şi eleva Tenchiu Teodosia din clasa a VIII-a A, îndrumată de
prof. Cărăbuş Georgeta, în urma cărora elevii menţionaţi au obţinut rezultate remarcabile.
Pe semestrul I al anului şcolar 2013-2014, mai exact, în luna decembrie 2013, profesorii de limbi
moderne au organizat concursul de limbă şi civilizaţie „Cangurul Lingvist” (Secţiunea
Franceză – Germană şi Secţiunea Engleză), la care au participat un număr de 54 de elevi din
clasele V-VIII.
În martie 2014, prof. Cărăbuş Georgeta a participat cu doi elevi din clasa a VII-a B (Iancu
Cornel Iosif şi Trofin Corina) la concursul «Chants, sons sur scène 2014», organizat la Centrul
Cultural Francez Iaşi, unde elevii au obţinut diplome de participare.
În perioada octombrie-noiembrie 2013, prof. Cărăbuş Georgeta a participat la „Cursul specific
în limba franceză” din cadrul proiectului „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru

utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea
la nivel european a competenţelor lingvistice”.
În luna aprilie 2014, prof. Cărăbuş Georgeta a susţinut inspecţia curentă nr. 2, pentru acordarea
gradului didactic II în învăţământ, iar în luna mai, prof. Chiriac Monica a susţinut inspecţia curentă
nr. 2, pentru acordarea gradului didactic I în învăţământ.
Prof. Popovici Liliana a susţinut şi promovat în iulie 2014 examenul de definitivare în
învăţământ. De asemenea, a participat în octombrie 2013 la seminarul Technology and Proven
Pedagogy in English language teaching, iar în noiembrie 2013 a participat la seminarul Being
Creative, susţinut de Chaz Pugliese şi organizat de Uniscan Grup Educational şi Active Learning
Training Centre.
Prof. de limbi moderne Popovici Liliana, Chiriac Monica şi Cărăbuş Georgeta au organizat
şi desfăşurat concursuri de Halloween, Crăciun, Valentine’s Day, Ziua Internaţională a
Francofoniei, în urma cărora a fost posibilă amenajarea unor expoziţii în şcoală, cuprinzând
exponate create de elevii participanţi.
Pe 26 septembrie 2013, aceiaşi profesori au organizat cu ocazia Zilei Europene a Limbilor,
proiectul de activitate extracurriculară Ziua Europeană a Limbilor, în cadrul căruia s-au realizat
o serie de activităţi, precum expunerea unor desene, postere tematice, prezentarea avantajelor
cunoaşterii unei limbi străine în cadrul dezbaterii cu tema „Sunt cetăţean european şi vreau să
cunosc şi alte limbi!”, dezbatere organizată la nivelul comisiei metodice.
COMISIA MET. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE:
prof. ALEXE OANA,
prof. ANTON IRINA,
prof. CIOBANU PETRONELA,
prof. DÂSCĂ AURICA,
prof. DORNEANU BOGDAN,
prof. IEREMIE IOANA,
prof. LUPU DANA,
prof. POPA MIRCEA,
prof. RĂUŢU IOAN,
prof. SIRBU RADU
Responsabil: prof. DÂSCĂ AURICA
Promovabilitate:
La examenul de Evaluare Naţională 2014 (promovabilitate aprox. 80 %)
-

elevii Filimon Roxana şi Găină Andrei, pregătiţi de prof. RĂUŢU IOAN au obţinut
nota 10

-

elevul Zapan Mihai, pregătit de prof. ALEXE OANA a obţinut nota 9.80

 la clasele a VI-a s-au susţinut Testările Naţionale la disciplinele matematică, fizică şi
biologie. Pentru aceşti elevi s-au efectuat ore de pregătire suplimentară. La fizică (prof.
Dască Aurica, prof. Sirbu Radu, prof. Lupu Dana)– s-a întocmit o gazetă cu
metodologia de organizare şi funcţionare, cu modele de teste folosite la nivel naţional;
 la toate disciplinele s-au folosit resursele materiale din cadrul cabinetelor şi
laboratoarelor. Împreună cu elevii s-au realizat o serie de mijloace didactice proprii:
planşe, tabele, portofolii, proiecte;
 Fiecare cadru didactic şi-a actualizat portofoliul personal.

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI DE FORMARE/PERFECŢIONARE:
prof. ALEXE OANA
-

curs „FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII”

-

responsabil de CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE MATEMATICA H13
prof. CIOBANU PETRONELA

-

Cursul ”Înregistrarea electronică a evaluării” 11-13 octombrie 2013(5 credite)

-

programul de formare a profesorilor evaluatori pentru EN la clasa a VI-a, disciplina
matematică mai 2014
prof. DORNEANU BOGDAN

-

susţinerea gradului didactic I
prof. IEREMIE IOANA

-

Programul de formare a profesorilor evaluatori pentru EN la clasa a VI-a, disciplina
Biologie - mai 2014

ORGANIZAREA/IMPLICAREA

ÎN

ACTIVITĂŢI

EDUCATIVE

EXTRACURRICULARE(rezultate la olimpiade şi concursuri):
Activitatea didactică susţinută s-a concretizat prin obţinerea de premii şi menţiuni la
concursuri şi olimpiade şcolare după cum urmează:
Prof. ALEXE OANA
 elevii clasei a VI-a A (ASOFIE GABRIEL, PAULET ELISABETA, SCRIPCARU
GEORGIANA, PORUSNIUC TEODOR, PASLARIU STEFAN, MELINTE
DARIA, CRISTINA ANDREI, ZAPAN MIHAI VIII B) – au obţinut trei premii
II, un premiu III şi 6 menţiuni la concursurile de matematică Euclid,si Micii
matematicieni

 octombrie 2013 si iunie 2014 a organizat împreuna cu prof. Ciobanu Ion două
excursii de 2 si respectiv 3 zile in munţii Călimani şi Bucegi cu elevi ai şcolii
 a realizat activităţi în cadrul proiectului Dăruind vei fi mai bun (clasa a VIII-a B)
 decembrie 2013 - voluntar al campaniei BEBE ŞTRUMF, în colaborare cu
Colegiul Naţional Ştefan cel Mare Hîrlău (bani, colectarea de hăinuţe, produse de
îngrijire pentru bebeluşi, care ulterior au fost donate nou născuţilor de la
maternitatea Elena Doamna Iaşi)
 participare cu elevii clasei a VIII-aB la concursul ECO-CRĂCIUN
prof. ANTON IRINA
-

menţiune la olimpiada judeţeană de Biologie - eleva Tenchiu Teodosia

- aprilie 2014, în săptămâna SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN - activitati de educaţie
pentru sanatate alături de asistent medical Ciobanu Ioana-Serviciul de Ambulanţă Iaşi
-

organizare, redactare subiecte si evaluare etapa locala a olimpiadei de biologie

-

profesor evaluator in cadrul concursului “Magia MAST”

-

activităţile realizate la nivelul şcolii conform calendarului ecologic prezentat pe site-ul
Ministerului Mediului (Activitati cu ocazia sarbatorilor de Crăciun si Paşte, Luna Pădurii,
Ziua Mondială a Apei Ziua Mondiala a Sănătăţii, Ziua Pământului, Ziua Pasarilor, Ziua
Mondiala a Sanatatii, Ziua Mondiala a Oceanelor, Ziua Antifumat, Ziua Internationala a
Biodiversitatii, Ziua Drepturilor Omului, Ziua Internationala a Marii Negre).
prof. CIOBANU PETRONELA
 premiul I, concursul naţional Euclid, etapele I, II, III- GHEORGHIAN VIVIANA
 menţiune – OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ, etapa judeţeană, GHEORGHIAN
VIVIANA
 premiul III – OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ, etapa judeţeană, TENCHIU
CASIANA
 menţiune – OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ, etapa judeţeană, CARCIUC
AMALIA
 premiul I, concursul naţional Euclid, etapele I, II, III- GHEORGHIAN VIVIANA
Activităţi extraşcolare:

 participarea împreună cu elevii clasei a VI-a A la TARGUL MĂRŢIŞORULUI
şi TARGUL DE CRĂCIUN în cadrul proiectului judeţean DĂRUIND VEI FI
MAI BUN;
 premiul II (clasa a VI-a A) pentru colectarea de baterii în cadrul proiectului
ECO-ŞCOALA;
 premiul I (clasa a VI-a A) pentru organizarea unui punct de informare in cadrul
FESTIVALULUI NAŢIONAL AL ŞANSELOR EGALE, sub genericul
CETĂŢEAN ROMÂN, CETĂŢEAN EUROPEAN;
 Premiul special (clasa a VI-a A) în cadrul concursului ECO-CRĂCIUN.
prof. DÂSCĂ AURICA
 Concursul Judeţean „Nevoia de cunoaştere”
-

premiul II – Onofrei Tudor (7A)

-

premiul III – Rachieru Yasmina (8A)

-

menţiune – Cotiugă Adelina (8A)

-

redactarea unor articole ştiinţifice împreună cu elevii

-

lecţie deschisă la clasa a VII-a B „Să redescoperim sistemul periodic” – sem.I (15.01.2014)

-

vizită la Sc. Construct Hîrlău SA, în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”,
împreună cu prof. ALEXE OANA şi elevii claselor a VIII-a A şi a VIII-a B (orientare
şcolară şi profesională)

Activitatea didactică şi implicarea în activităţi extracurriculare a doamnei prof. DÂSCĂ
AURICA a fost răsplătită cu:
 diplomă de excelenţă pentru rezultatele obţinute cu elevii la Concursurile şi
Olimpiadele şcolare oferită de Şcoala Gimnazială „Petru Rareş” – iunie 2014
 diplomă pentru contribuţia la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Internaţionale
de Astronomie şi Astrofizică – Suceava 1-11 August 2014, eliberată de ISJ Suceava
 diplomă pentru contribuţia la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de
Chimie la Iaşi în perioada 1-6 Aprilie 2014
prof. DORNEANU BOGDAN
 coordonator al proiectului judeţean Dăruind vei fi mai bun
 coordonator proiect Eco-scoala

 coordonator proiect Şcoli europene pentru ape curate (împreună cu prof.
DORNEANU DANIELA, prof. IEREMIE IOANA şi elevi din clasele 5A, 6A, 6D
şi 7D – proiect selectat în primele 5 la faza naţională pentru participare
internaţională)
 participant în proiectul e-Twinning The European Chain Reaction
prof. IEREMIE IOANA
 participare în cadrul proiectelor Eco – Şcoala şi Şcoli europene pentru ape curate
 participarea împreună cu elevii clasei a VI-a D la TARGUL MĂRŢIŞORULUI şi
TARGUL DE CRĂCIUN în cadrul proiectului judeţean DĂRUIND VEI FI MAI BUN;
prof. RĂUŢU IOAN
 premiul III la faza judeţeană a olimpiadei de matematică– Tenchiu Teodosia
 menţiune – Iosub Marian, Florea Alexandru – Concurs Micii Matematicieni
 menţiune concursul Speranţe Olimpice Paşcani
 premiul III – Olimpiada de lingvistică (matematică şi limba română) – Tenchiu
Teodosia
prof. SÎRBU RADU
 premiul III la faza judeţeană şi premiul I la faza Naţională la fizică pentru echipajul
format din Gheorghian Viviana, Tenchiu Casiana şi Melinte Denisa din clasa a VIaA
 premiul II la faza judeţeană şi premiul special Edison la faza Naţională la Fizică
(Concursul Ştefan Procopiu ) pentru echipajul format din Glodoreanu Emilian,
Tenchiu Teodosia şi Onofrei Tudor din clasa a VIII-a A
 a contribuit la derularea parteneriatelor cu Poliţia Hîrlău
 Concursul Magia MaST
Elevii pregătiţi de prof. ANTON IRINA, DÂSCĂ AURICA, RĂUŢU IOAN, SÎRBU RADU
au obţinut:
-

premiul I – Tenchiu Teodosia (7A)

-

premiul II – Onofrei Tudor, Iosub Marian (7A)

-

premiul III – Vrabie Lucian (7A)

-

menţiune – Florea Alexandru (7A)

COMISIA MET. OM ŞI SOCIETATE:
Alexa Ionela,
Oghină Daniel,
Acsinte Cristian,
Ciobanu Ion,
Dorneanu Daniela,
Bugonea Mirela,
Chihaia Ciprian,
Curcă Rodica
În anul școlar 2013-2014, la toate disciplinele incluse în aria curriculară Om și Societate în
cadrul actului de predare-învățare s-a înregistrat un progres, iar promovabilitatea a fost destul de
bună. În sesiunea de corigenţă din toamnă au promovat toţi elevii care s-au prezentat la examen.
Prof. Mirela Bugonea a susținut lecție demonstrativă în cadrul cercului pedagogic din
semestrul I. Domnul profesor Chihaia Ciprian a susținut referat în cadrul cercului metodic.
Domnișoara profesor Bugonea Mirela a participat la cursul de perfecționare Cadrul
didactic- un profesionist în cadrul sistemului de învățământ, per. sept- noiembrie 2013 și a obținut
gradul I în învățământ, aprilie 2014.
Doamna prof. Alexa Ionela a susținut inspecția specială pentru gradul II didactic și a
obținut certificatul de formator precum și gradul al II –lea în învățământ.
La disciplina Religie au participat elevi la olimpiada județeană atât la clasele a Va, a VI a și
a VII a. S-au obținut următoarele premii:
Gheorgian Viviana, cls. a VI- a A –PREMIUL I –prof. îndrumător Chihaia Ciprian
Melinte Daria, cls. a V- a A –PREMIUL al II –lea- prof. îndrumător Bugonea Mirela
Budacea Maria , cls. a VII- a A- PREMIUL al III-lea – prof. îndrumător Chihaia Ciprian
Cristina Andrei, cls. a V -a A- MENŢIUNE- prof. îndrumător Bugonea Mirela
La disciplina Religie, prof. Mirela Bugonea a organizat în decembrie 2013 concursul Micul
creștin la care s-au obținut numeroase premii și mențiuni la nivel de școală.
De asemenea, la disciplina geografie, doamna prof. Dorneanu Daniela a organizat
concursul „Ziua Pământului”.
Alte activități desfășurate la nivelul comisiei:
-Săptămâna legumelor donate – la care a participat d-na prof. Dorneanu Daniela
- Târgul de Crăciun și Târgul de mărțișoare, activități ce fac parte din proiectul Dăruind
vei fi mai bun, coordonat de d-na profesor Dorneanu Daniela
-Să fim solidari cu cei aflați în suferință, acțiune umanitară organizată de prof. Bugonea
Mirela în colaborare cu prof. Dorneanu Daniela
- Cetățean roman-cetățean european,activități organizate cu ocazia Zilei Europei de
către doamna profesor Dorneanu Daniela
-

Domnul profesor Ciobanu Ion a participat împreună cu clasa sa la acțiunile de
ecologizare organizate de Primăria Hîrlău și a primit diploma Un oraș curat, o viață
sănătoasă.

-

Membrii comisiei metodice au participat la acțiunile din cadrul proiectului Eco-Şcoala.
S-au desfășurat serbări școlare și activități cu diverse ocazii: 1 Decembrie, Nașterea
Domnului, 24 Ianuarie, 8 Martie, 1 Iunie- toți membrii comisiei

-

Vizite la bisericile din Hîrlău- catedra de Religie

-

Drumeții la satul de vacanță și barajul Pârcovaci organizate de prof. Ciobanu Ion

-

Vizite la muzeul Viei și Vinului-catedra de istorie și de geografie

-

Excursii de 3 zile – Carpații Orientali – toamnă și Munții Bucegi- primăvară

Doi membrii ai comisiei Om și Societate au avut și activitate publicistică. Astfel,
domnul prof. Ciobanu Ion a lansat cartea Bazinul hidrografic al râului Bahlui în amonte de
Cotnari iar domnișoara Bugonea Mirela a publicat un articol la ziarul Lumina, în aprilie
2014.
COMISIA MET. ED. MUZICALĂ, ED. PLASTICĂ,ED.FIZICĂ,ED.TEHNOLOGICĂ:
Stancescu Alexandru,
Doroftei Ion,
Corban Mihai,
Cordineanu Alexandru
În cadrul Spectacolul muzical Prietenii muzicii, desfăşurat în luna aprilie la Clubul copiilor-Hîrlău, au
fost susţinute recitaluri corale şi instrumentale de către elevii şcolii noastre pregătiţi de domnul profesor
Stăncescu Alexandru:

 Corul Voioşii al Şcolii gimnaziale Petru Rareş – Hîrlău a susţinut o serie de cântece
naţionale, religioase şi prelucrări folclorice;
 Bran Ionuţ (clasa a IV – a) – Menuet, J.S. Bach; Studiu – Bella Bartock;
 Roman Elena (clasa a II – a) – Menuet, J. Haydn; miniatura instrumentală Ţăranul vesel, R.
Schumann;
 Roman Radu (clasa a II – a) – miniatura pentru pian Für Elise, L. van Beethoven;
 Roman Răzvan (clasa a IV – a) – rondo-ul Marş turcesc, W.A. Mozart.
Dintre activităţile la care a participat Corul de elevi Voioşii al Şcolii gimnaziale Petru Rareş –
Hîrlău menţionez:
 Ziua Cântului Coral Internaţional (decembrie 2013);
 Concursul Naţional Coral – secţiunea gimnaziu (martie 2014);
 Concursul Noi umblăm şi colindăm, com. Deleni, Hîrlău (Premiul I).
A susţinut momente muzicale în Săptămâna legumelor, cu ocazia cercului profesorilor de
religie şi a cercului profesorilor de biologie din zona Hîrlău, am suţinut serbări şcolare (clasele a IV
– a B, înv. Muşei Marieta, şi a III – a C, înv. Roznovăţ Vasile).
Cea mai amplă activitate a acestui ansamblu coral îl reprezintă proiectul anual Noi umblăm să
colindăm, care îşi propune experienţa cântului ca manifestare firească a sufletului omenesc şi
redescoperirea obiceiului străvechi prin valorificarea unui repertoriu amplu de colinde şi cântece de stea.
Am colindat la catedrala mitropolitană din Iaşi, Bisericile Sf. M. Mc. Gheorghe, Sf. M. Mc. Dimitrie, Sf.
Ierarh Nicolae, din oraşul Hîrlău, Sf. Împărăteasă Pulcheria – Pârcovaci, Parohia Buhalniţa, Biblioteca
orăşenească – Hîrlău, Căminul de persoane cu dizabilităţi Revis şi la şcoala noastră.

În luna iunie a participat, în calitate de membru al comisiei de jurizare, la unele activităţi
cultural-educative desfăşurate în oraşul Hîrlău: Concursul Sfânta Cuvioasă Parascheva –
ocrotitoarea copiilor (secţiunea interpretare) şi Concursul de toacă.
În decursul acestui an şcolar a colaborat cu unele instituţii locale (Primăria oraşului Hîrlău, Casa de
cultură a oraşului Hîrlău, Palatul copiilor – Iaşi, structura Clubul copiilor-Hîrlău), susţinând momente
muzical-artistice în cadrul Proiectului educaţional Obiceiuri şi tradiţii la români, cu ocazia Zilelor oraşului
Hîrlău sau a Zilei eroilor.

În anul şcolar 2013-2014 catedra de educaţie fizică a şcolii gimnaziale "Petru Rareş" a
desfăşurat o bogată activitate instructiv educativă şi de performanţă avînd în componenţa sa
următoarele cadre didactice: Ionuţ Acasandrei şi Mihai Corban.
La nivelul catedrei s-au desfăşurat activităţi demonstrative după cum urmează:
- în luna decembrie domnul profesor Acasandrei Ionuţ a susţinut lecţia
demonstrativă cu tema "Gimnastica acrobatică, mijloc eficient de
dezvolatare fizică armoniasă ".
- domnul profesor Corban Mihai a sustinut în luna aprilie o lecţie
demonstrativă privind "Tratarea diferenţiată în cadrul lecţiei de educaţie
fizică şi sport".
La începutul lunii octombrie pe stadionul Gheorghe Costache din oraşul nostru cu
sprijinul primăriei am organizat cross-ul de toamnă, unde participarea a fost numeroasă
creîndu-se o emulaţie deosebită pentru mişcare.
Începînd cu luna noiembrie, saptămânal, dl. prof. Corban a pregătit echipa
repretentativă de fotbal a şcolii sub forma de activitate extracuriculară pentru a reprezenta cît
mai bine şcoala noastră în competiţiile sportive organizate la nivel de judeţ.
La sfîrşitul lunii ianuarie catedra noastră a organizat Faza zonală 1 a O.N.S.Ş (fotbal
teren redus) la sfârşitul căreia echipa reprezentativă a şcolii noastre a ocupat Locul I,
calificîndu-se la faza zonală 2 organizată la Podu Iloaei la sfrîrşitul lunii februarie.
În cadrul Fazei zonale 2 a O.N.S.Ş (fotbal teren redus) organizată de şcoala gimnazială
"A. I. Cuza" Podu Iloaei rezultatele au fost pe măsura muncii depuse. La finalul competiţiei
Locul I ocupat de echipa noastră a fost meritat pe deplin calificîndu-ne la Faza pe judeţ
organizată la Liceul Dimitrie Cantemir din Iaşi la începutul lunii martie.
Şi în cadrul acestei competiţii, Faza pe judeţ a O.N.S.Ş (fotbal teren redus), echipa
şcolii a avut un parcurs extraordinar, obţinînd Locul III din 20 de echipe.
În cadrul sătămânii "Şcola altfel" am organizat competiţia sportivă "Cupa FAIR-PLAY",
competiţie aşteptată cu nerăbdare în care entuziasmul elevilor transformă întrecerea într-o
adevărată sărbătoare a FAIR-PLAY-ului. Tot în cadrul aceleiaşi sămptămâni a fost organizat şi
campionatul de şah pe şcoală, în care prioritatea numarul unu a fost participarea în număr cît
mai mare a elevilor şi promovarea acestui sport să fie practicat în mediul real şi nu virtual
pentru o mai bună socializare a elevilor noştri.
În perioada aprilie-mai am organizat campionatele de fotbal (băieţi) şi respectiv
baschet (fete) pe şcoală, competiţii care sunt adevărate tradiţii în care emulaţia şi spiritul de
FAIR PLAY sunt priorităţile principale ale catedrei noastre.
La sfîrşitul lunii mai dl. prof. Acasandrei a susţinul inspecţie pentru examenul de gradaţie.
La sfârşitul anului şcolar am organizat meciul demonstrativ de fotbal dintre
selecţionata elevilor de clasa a VlII-a şi profesorii şcolii, activitate cu pronunţate valenţe
educative în care relaţia profesor-elev se conturează extraordinar reliefînd respectul reciproc.

