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1.Aspecte generale privind managementul unităţii de învăţământ 

Colegiul Național ” Nicu Gane” îşi propune să dezvolte un model educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate. Colegiul nostru 

acordă şanse egale fiecărui elev în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, asigurând formarea de capacităţi şi competenţe care să 

permită absolvenţilor noştri să-şi găsească locul şi menirea socială într-o lume în continuă schimbare. Colegiul nostru şi-a propus să asigure 

rezultatelor educaţionale obţinute atât valoare adăugată, care constă în progres în realizarea obiectivelor stabilite, cât şi valoare creată, care se 

referă la noi obiective şi domenii abordate. Întreaga activitate a şcolii s-a raportat la ţintele strategice şi obiectivele educaţionale stabilite prin 

Planul de dezvoltare instituţională, în concordanţă cu politicile educaţionale naţionale şi recomandările stabilite la nivel european. Preocupările 

constante au vizat: 

 Inițierea și derularea de proiecte educaționale la nivel local, regional, național și european; 

  Realizarea unui parteneriat real cu părinții elevilor; 

  Relaționarea cu autorităţile locale, cu cele guvernamentale, cu instituţii și organizații partenere. 
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Activitatea Colegiului în semestrul I, anul şcolar 2020-2021, s-a desfăşurat în acord cu priorităţile stabilite de Consiliul de Administrație, prin 

raportare la specificul şcolii, la standardele educaţionale de calitate şi la respectarea legislaţiei în vigoare.  O preocupare constantă a fost 

eficientizarea activităţii din şcoală, iniţiind un dialog permanent cu profesorii şcolii, cu elevii, cu Comitetul de Părinţi, astfel încât deciziile să fie 

fundamentate pe comunicarea şi colaborarea principalilor factori şi beneficiari ai actului educaţional din şcoală. Dezbaterile din cadrul comisiilor 

metodice şi catedrelor, problematica pusă în discuţie în cadrul Consiliului profesoral, hotărârile luate la acest nivel, precum şi cele din cadrul 

Consiliului de Administraţie au urmărit cu prioritate îmbunătăţirea calităţii demersului didactic, adaptat la situația pandemică existentă, şi 

adecvarea ofertei educaţionale la cerinţele societăţii actuale. Evaluările interne au relevat calitatea managementului instituţional, competenţa 

profesională a cadrelor didactice, gradul de implicare a elevilor în activităţi ştiinţifice, artistice, culturale, demersul educativ susţinut, proiecte şi 

programe educaţionale vizând diferite paliere de formare a personalităţii elevilor, implicarea părinţilor ca parteneri autentici ai demersului 

educaţional al şcolii. Nivelul de pregătirea a elevilor, rezultatele la diversele concursuri, atestă calitatea demersului didactic, parteneriatul autentic 

şi dialogul bazat pe responsabilitate şi respect reciproc între profesori, elevi şi părinţi. 

Corelând diagnoza cu obiectivele şi proiectele şcolii, am urmărit: 

  Adaptarea strategiilor de lucru la particularităţile psihointelectuale ale elevilor. 

  Diversificarea ofertei şcolii şi adecvarea acesteia la necesităţile de dezvoltare personală a elevilor, urmărindu-se stimularea interesului elevilor 

pentru investigare şi cercetare  

 Diversificarea modalităţilor de evaluare şi monitorizare a rezultatelor la învăţătură, şi a frecvenţei şcolare (utilizarea unor instrumente variate de 

evaluare, planuri de măsuri în vederea ameliorării deficienţelor constatate, informarea şi încercarea de responsabilizare a părinţilor în prevenirea 

eşecului şcolar, aplicarea sancţiunilor conform Regulamentului)  

 Proiectarea şi derularea activităţilor de consiliere şi orientare, conform curriculumului, dar şi a nevoilor identificate la nivelul colectivelor de 

elevi 

  Consilierea părinţilor elevilor noştri în vederea realizării comunicării interpersonale şi mai ales a cunoaşterii problemelor specifice 

adolescenţei.  

  Realizarea activităţilor de orientare şcolară şi profesională în colaborare cu universităţile din Iaşi, Suceava, Cluj, București, etc.  

 Derularea unor proiecte şi programe educative cu sprijinul unor parteneri educaţionali (proiecte în cadrul programului Erasmus + de mobilitate 

şcolară.) 

  Diversificarea ofertei pentru activităţi extraşcolare. 
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  Creşterea numărului de cadre didactice participante la stagii de perfecţionare. 

1. Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială au fost realizate în cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a 

învăţământului preuniversitar elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi au fost întocmite pe baza următoarelor: 

 Documente de evaluare şi diagnoză: au fost realizate în cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar 

elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi au fost întocmite pe baza următoarelor: 

Documente de evaluare şi diagnoză: 

a. Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi grupurilor de lucru desemnate prin decizii interne în anul şcolar 

2020/2021; 

b. Documente de raportare financiar-contabilă; 

c. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate. 

Documente de proiectare: 

a. Proiectul de dezvoltare instituţională; 

b. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2020, respectiv 2021; 

2. În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2020/2021 au fost emise decizii interne și note de srviciu. 

Corelând diagnoza cu obiectivele şi proiectele şcolii, am urmărit: 

· Adaptarea strategiilor de lucru la particularităţile psihointelectuale ale elevilor. 

· Diversificarea ofertei şcolii şi adecvarea acesteia la necesităţile de dezvoltare 

personală a elevilor, urmărindu-se stimularea interesului elevilor pentru investigare şi cercetare. 

· Diversificarea modalităţilor de evaluare şi monitorizare a rezultatelor la învăţătură, şi a frecvenţei şcolare 

· Proiectarea şi derularea activităţilor de consiliere şi orientare, conform curriculumului, dar şi a nevoilor identificate la nivelul colectivelor de 

elevi. 

· Consilierea părinţilor elevilor noştri în vederea realizării comunicării interpersonale şi mai ales a cunoaşterii problemelor specifice adolescenţei. 

· Realizarea activităţilor de orientare şcolară şi profesională în colaborare cu universităţi  

· Derularea unor proiecte şi programe educative cu sprijinul unor parteneri educaţional ( proiecte în cadrul programului Erasmus + de mobilitate 

şcolară) 

· Diversificarea ofertei pentru activităţi extraşcolare. 

· Creşterea numărului de cadre didactice participante la stagii de perfecţionare. 
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 Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme: 

1) Pentru activitatea didactică: 

a. Asistenţe la ore efectuate de directori, de către şefii de catedre sau interasistențe la nivelul catedrelor ; 

b. Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor; 

c. Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor necesare în activitatea acestora; 

d. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă; 

e. Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina elevilor; 

2) Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă: 

a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi financiar contabil; 

b. Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil; 

c. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor; 

d. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei. 

A fost promovată  implicarea cadrelor didactice, reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul decizional. Măsurile 

aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele: 

1. Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie în activitatea unităţii 

de învăţământ; 

2. Asigurarea reprezentării în Consiliul de administraţie a cadrelor didactice desemnate de Consiliul profesoral, respectiv a reprezentanţilor 

Consiliului Local, Primarului Municipiului Fălticeni şi părinţilor. Participarea la şedinţele Consiliului de administraţie a fost excelentă pentru toţi 

cei desemnaţi. La şedinţele Consiliului de administraţie a participat și reprezentantul sindicatului din unitatea de învăţământ; 

3. Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului școlar al elevilor şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor 

Rezultatele obţinute pe semestrul I, în anul școlar 2020-2021, reprezintă măsura perseverenţei, devotamentului şi dăruirii profesorilor şcolii, a 

eforturilor deopotrivă ale elevilor şi părinţilor, a modului în care aceștia au răspuns la activităţile programului educaţional propus şi promovat de 

Consiliul de Administrație al liceului. 

Strategia CNNG s-a dorit o sinteză între reperele naţionale şi europene ale educaţiei şi valorile şcolii care înseamnă performanţă intelectuală, 

studiu, competiţie, respectul pentru ştiinţă, pentru cultură, pentru elitele intelectuale şi morale autentice. Colegiul  nostru acordă şanse egale 
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fiecărui elev în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, asigurând formarea de capacităţi şi competenţe care să permită 

absolvenţilor noştri să-şi găsească locul şi menirea socială într-o lume în continuă schimbare. Colegiul nostru şi-a propus să asigure rezultatelor 

educaţionale obţinute atât valoare adăugată, care constă în progres în realizarea obiectivelor stabilite, cât şi valoare creată, care se referă la noi 

obiective şi domenii abordate. 

Întreaga activitate a şcolii s-a raportat la ţintele strategice şi obiectivele educaţionale stabilite prin Planul de dezvoltare instituţională, în 

concordanţă cu politicile educaţionale naţionale şi recomandările stabilite la nivel european. 

Preocupările constante au vizat:  

- Inițierea și derularea de proiecte educaționale la nivel local, regional, național și european; 

- Realizarea unui parteneriat real cu părinții elevilor; 

- Relaționarea cu autorităţile locale, cu instituţii și organizații partenere.  

O preocupare constantă a fost eficientizarea activităţii din şcoală, iniţiind un dialog permanent cu profesorii şcolii, cu elevii, cu Comitetul de 

părinţi, astfel încât deciziile să fie fundamentate pe comunicarea şi colaborarea principalilor factori şi beneficiari ai actului educaţional din 

şcoală. Dezbaterile din cadrul comisiilor metodice şi catedrelor, problematica pusă în discuţie în cadrul Consiliului profesoral, hotărârile luate la 

acest nivel, precum şi cele din cadrul Consiliului de administraţie au urmărit cu prioritate îmbunătăţirea calităţii demersului didactic şi adecvarea 

ofertei educaţionale la cerinţele societăţii actuale. 

Evaluările interne şi studiile de impact realizate prin Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din şcoală, dar şi evaluările externe au relevat 

calitatea managementului instituţional, competenţa profesională a cadrelor didactice, gradul de implicare a elevilor în activităţi ştiinţifice, 

artistice, culturale, demersul educativ susţinut, proiecte şi programe educaţionale vizând diferite paliere de formare a personalităţii elevilor, 

implicarea părinţilor ca parteneri autentici ai demersului educaţional al şcolii. Nivelul de pregătirea a elevilor, rezultatele la diversele concursuri, 

atestă calitatea demersului didactic, parteneriatul autentic şi dialogul bazat pe responsabilitate şi respect reciproc între profesori, elevi  şi părinţi. 

Parteneriatul constant cu instituții de învățământ superior din țară și din străinătate, cu diferite instituții de cultură, ONG-uri, autorități s-a 

concretizat în numeroase proiecte ştiinţifice, culturale sau educative, de o puternică rezonanţă în comunitate. Managementul educaţional 

practicat în Colegiul Naţional „Nicu Gane” s-a caracterizat prin: 

 1. Democraţie şi responsabilitate - prin implicarea profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în procesul decizional 

 2. Delegare şi motivare - prin formarea de comisii, echipe şi grupuri de lucru cu responsabilităţi pe domenii de activitate 

 3. Transparenţă - prin informarea tuturor celor interesaţi asupra deciziilor luate, corect, complet şi la timp 
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2. CURRICULUM 

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea responsabililor de catedre. Planificările realizate de 

cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus activităţile de evaluare. 

 Din rapoartele responsabililor de comisii metodice, monitorizările realizate pe parcursul semestrului I şi rezultatele obţinute de elevi la clasă 

rezultă că proiectarea şi realizarea procesului instructiv-educativ s-a situat la un nivel foarte bun. Procesul  instructiv - educativ se desfăşoară în 

cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive. În organizarea 

şi desfăşurarea procesului educativ au fost utilizate permanent laboratoarele şi cabinetele specializate, dotările din sălile de clasă ( 

videoproiectoare, laptopuri,calculatoare). De asemenea, în mare măsură a fost utilizat învățământul on line, adaptat la resursele umane și 

materiale existente. Terenul cu gazon sintetic şi sălile de sport, datorită măsurilor preventive impuse de pandemie nu au fost utilizate decât 

sporadic de către CSS Nicu Gane Fălticeni. Sălile din cantină, ca urmare a situației impuse de pandemie, au fost  utilizate strict pentru orele de 

curs, în principal datorită existenței unui spațiu generos. 

 

  DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV 

1. PROMOVABILITATE 

ÎNVĂȚĂMÂNT/NR. 

TOTAL ELEVI 

NR. MEDII 

5-6,99 

NR. MEDII 

7-8,99 

NR. MEDII 

9-10 

PROCENT PROMOVAȚI 

GIMNAZIAL- - 11 103 100% 

LICEAL - - 84 835 100% 

CLASA a 9-a - - 6 221 100% 

CLASA a 10-a -  - 13 215 1 elev cu situația neîncheiată 

1 elev corigent 

CLASA  a 11-a -  - 27 205 100% 

CLASA a 12-a -  - 38 194 100% 

 

 4 elevi s-au retras(1 elev clasa a XI a B, 2 elevi clasa a XII B și un elev clasa a XII a C) 
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FRECVENȚA ELEVILOR 

Nr. absenţe motivate 1962 

Nr. absenţe nemotivate 1531 

Nr. total absenţe 3493 

Nr. mediu absenţe/elev 3,39 

 

Clasa Nr. total de elevi Nr. total absențe nemotivate 

V-VIII 114 71 

IX 227 210 

X 230 488 

XI 233 235 

XII 226 527 

TOTAL 1030 1531 

 

SITUAȚIA NOTELOR LA PURTARE 

Profesor diriginte Clasa Nr. elevi cu nota scăzută la 

purtare 

Nota 

IACOB MARIUS 9 E 1 9 

COJOCARIU DAN 10 D 1 9 

COJOCARIU DAN 10 D 1 8 
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COJOCARIU DAN 10 D 1 7 

NISTOR DORIN 12 B 1 7 

CIUBOTARU ALINA 12 F 1 7 

ANTON DANIELA 12 G 1 9 

TOTALIZATOR:     7  elevi cu note scăzute la purtare: 

 1 elev clasa a IX a 

 3 elevi clasa a X a 

 3 elevi clasa a XII a 

 

Situaţia disciplinară: 

 

Anul şcolar 

2020- 

2021 

Sancţiuni aplicate: 

Scăderea notei la purtare sub 

7,oo  
Mustrare scrisă Preaviz de exmatriculare exmatriculaţi 

Semestrul I - 3 1 - 

Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor Colegiului Naţional „Nicu Gane” se situează la nivelul performanţelor bune spre foarte bune în 

raport cu standardele curriculare actuale (asimilate competenţelor generale şi specifice prevăzute de programele şcolare în vigoare). 

Susţinerea elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite se realizează în mod constant.  

Pregătirea diferenţiată a elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite se realizează atât la clasă cât şi prin activităţi extracurriculare 

(cercuri pe discipline, pregătire intensivă suplimentară a loturilor reprezentative, tabere de specialitate etc.) – numărul efectiv al elevilor implicaţi 

în aceste pregătiri fiind mai mare decât numărul de premii şi menţiuni obţinute la nivel judeţean, interjudeţean şi naţional.  

Elevii Colegiul Naţional „Nicu Gane” participă în număr mare la pregătirea sportivă diferenţiată (VOLEI, HANDBAL, FOTBAL,ATLETISM). 
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PERFORMANȚE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI  

CONCURSURI ŞCOLARE 
Premiul 

obținut 
Categoria 

Denumirea 

concursului 

Numele şi prenumele 

elevului( elevilor) 
Profesor(i) îndrumător(i) 

 

NAȚIONALE 

Premiul al II-lea 

 

Festival Automnal de 

Langue et de 

Littérature  

 

*secțiunea eseu XI-XII 

 

Nechifor Fabiana XIF  

Nistor Loredana XIF 

 

*secțiunea poezie XI-

XII 

Buculei Simina XIF  

 

 

Rădulescu Liliana 

Rădulescu Liliana 

 

Rădulescu Liliana 

 

Premiul al III-lea 

Festival Automnal de 

Langue et de 

Littérature  

 

*secțiunea eseu XI-XII 

Fărtăiș Anastasia XIF 

 

 

Rădulescu Liliana 

 

Menţiune  

Festival Automnal de 

Langue et de 

Littérature  

 

*secțiunea eseu XI-XII 

 Buculei Simina XIF 

 

Rădulescu Liliana 
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EVIDENTA PARTICIPĂRII ELEVILOR LA COMPETIȚII  

SI REZULTATELE OBȚINUTE PE SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2020-2021, IN CADRUL CLUBULUI SPORTIV SCOLAR C.N. 

“ NICU GANE” - FĂLTICENI 

Premiul 

obținut 
Categoria 

Denumirea 

concursului 

Numele şi prenumele 

elevului( elevilor) 

Profesor(i) 

îndrumător(i) 

NAŢIONALE 

 

Volei 

Cadeti/juniori II 

Campionatul National 

de volei  pentru cadeti – 

maculin, editia 2020-

2021 

 

 

Echipă volei cadeti 

(juniori II) 

Ciocan Ionel 

Obs.: momentan, 

competitiile organizate 

de FRV, la nivel de 

copii, sunt amanate! 

Volei 

minivolei 

Campionatul National 

de minivolei  masculine, 

editia 2020-2021 

 

 

Echipa minivolei 

masculin 

Stan Marius 

Obs.: momentan, 

competitiile organizate 

de FRV, la nivel de 

copii, sunt amanate! 

Volei 

minivolei 

Campionatul National 

de Sperante(juniori III), 

eitia 2020-2021 

 

 

Echipa juniori III, 

masculin 

Floristean Diana 

Obs.: momentan, 

competitiile organizate 

de FRV, la nivel de 

copii, sunt amanate! 

Canotaj 
Campionatul 

National pe apa 

IASI 29.09.-

Loc   I    Fete 

III    Cantoriu 

Iulia 

Irina,Gusa 

Avramia Ana 
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03.10.2020 

 

Shara Stefania, 

2X 

 

Canotaj Cupa FRC Ergometru 

-  Loc   III    Fete III    

Cantoriu Iulia 

Irina,Gusa Shara 

Stefania, 

Avramia Ana 

Canotaj 

Campionatul 

National IASI 

29.09-

03.10.2020 

 

Loc   I    

Juniori II        

Tasca 

Sebastian 

Simplu 

-Loc II  

Juniori  I 2x        

Nitan 

Alexandru 

            -Loc II  Juniori  

I  2x       Aparaschivei 

Ilie Lucian 

-Loc I    

Juniori I  

1XCU 

Aparaschivei 

Ilie Lucian 

 

Avramia Vasile 

Canotaj Cupa FRC Ergometru - Loc   I    

Juniori II        
Avramia Vasile 



 

 
13 

Tasca 

Sebastian 

Simplu 

-Loc II  

Juniori  I 2x        

Nitan 

Alexandru 

            -Loc II  Juniori  

I  2x       Aparaschivei 

Ilie Lucian 

 

 atletism Cupa Raraului 

2 locuri I 

1 loc II 

2 locuri III 

Findanis Alin 

 

 

Olimpiadele școlare au fost anulate datorită situației impuse de pandemia de coronavirus. 
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Comisia pentru programe şi proiecte educative 
 

MANAGEMENTUL COMISIEI  

 

Componența comisiei 

Numele și prenumele Responsabilități/atribuții 

Prof.Bența Viorica Responsabil comisie 

Membru în comisia pentru curriculum: Consiliere și orientare 

Prof. psih. Luiza Nica    membru - consultant 

Prof. Pavel Daniela Ramona Responsabil Consiliul elevilor 

Strugaru Mihaela Responsabil Consiliul reprezentativ al părinţilor 

    

CONSILIERE ȘI ORIENTARE  

 

Număr membri: 36 
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Responsabil: prof. Bența Viorica 

 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

Denumirea și tipul activității Participanți Perioada Parteneri Rezultate 

Organizarea comisiei diriginților 

 desemnarea profesorilor diriginţi şi 

a responsabilului comisiei 

 întocmirea băncii de date, a 

documentelor de organizare a 

activităţilor, a portofoliului comisiei 

 repartizarea sarcinilor pentru anul 

şcolar 2020-2021 

 realizarea planificărilor 

 întocmirea si completarea 

portofoliului personal 

Diriginții claselor 

Responsabil comisie  

 

septembrie 2020  Asociația 

de părinți 

Realizarea planificărilor, a portofoliului 

personal; 

Activitate de interformare 

Interasistenţe, pe nivele de clase, la 

orele de consiliere şi orientare. 

Diriginții claselor 

Responsabil comisie  

  

semestrul I. an 

școlar 2020-2021 

 Perfecționarea cadrelor didactice 

 Prezentarea programului 

Comisiei de Combatere a 

Violenţei (monitorizare, 

raportare lunară) 

Prof. Oniciuc  

Liliana 

Psihologul școlar  

 

octombrie 2020  

  

Conștientizarea importanței aspectelor 

prezentate 
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 Școala și familia,  împreună 

pentru educație   - proiect educativ 

(întâlnirea profesorilor diriginți cu 

reprezentanții Consiliilor de părinți pe 

clase și cu reprezentanții APACNNG)  

 

 

Director, 

Prof. Anișor Vasiliu  

 

Director adj., prof. 

Ioan Caulea  

 

Strugaru Mihaela – 

responsabil Cosiliul 

reprezentativ al 

părinților  

 

 

 

 

Octombrie 2020 

 

 

 

 

 

Asociația 

de părinți  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Educația în perioada pandemiei – 

adaptare la predarea online -  
dezbatere 

Toți profesorii din 

școală 

 

 

Noiembrie 2020 

 

Asociația 

de părinți 

 

Perfecționarea cadrelor didactice 
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 Colegiul Național ”Nicu Gane” – 

150 de ani de existență  - activități 

dedicate jubileului (Anexa 1) 

Director, 

Prof. Anișor Vasiliu  

Director adj., prof. 

Ioan Caulea  

prof. Sorin Gafencu, 

prof. Filip Dimitrie, 

prof. Anca 

Șoldănescu, prof. 

Dan Sinăuceanu, 

prof. Loredana 

Amariei, prof. 

Liliana Oniciuc, 

Prof. Codrin Bența, 

prof. Marius Iacob  

 

 

Noiembrie 2020 

  

 

 

 Școala altfel -  activități specifice 

organizate pe domenii: artistic, 

cultural, științific, tehnic, toleranță, 

nonviolență, orientare școlară, 

educație pentru sănătate și pentru 

mediu ș.a.   (Anexa 2) 

 

toți profesorii din 

școală 

 

 

2-6 noiembrie 

2020 
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19 zile fără violență – campanie de 

prevenire a violenței  

 

 Toți diriginții   

Noiembrie 2020 

  

Săptămâna educației globale  - 

proiecte educative și activități 

specifice 

 

Profesorii din școală Noiembrie 2020   

 

Sărbătorile de iarnă în vremea 

pandemiei 

 

 

Profesorii din școală 

Decembrie 2020   

CAMPANIA R.E.S.P.E.C.T. (Anexa 

3) 

Comisia pentru 

combaterea violenței 

Prof. Oniciuc 

Liliana, prof. 

Lemnariu Maria, 

prof. Pavel Daniela, 

prof. Amariei 

Loredana, prof. 

Laura Niță, prof. 

Lăcrămioara –Ana 

Acatrinei – Vasiliu, 

prof. Liliana 

Rădulescu 

Ianuarie 2021 Asociația 

de părinți 

Realizarea unor afișe/materiale audio –video  

cu mesaje împotriva violenței 
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La violence est une forme de faiblesse 

– lecție deschisă      

XI F   

organizator/ 

moderator activitate  

27.01.2021 Asociația 

de părinți 

 

ANALIZA ACTIVITĂȚII  DIN SEM. 

I  

 Analiza și evaluarea activității de 

orientare și consiliere, a activităților 

extrașcolare desfășurate în sem I 

Conducerea 

colegiului 

  

Profesorii diriginți 

Ianuarie 2020  Realizarea raportului semestrial 

         

În semestrul I al anului şcolar 2020-2021, în cadrul Comisiei consiliere și orientare, s-au desfăşurat următoarele activităţi permanente: 

1. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR desfăşurate în cadrul comisiei diriginţilor, a orelor de consiliere şi orientare, a orelor de consiliere a părinţilor 

şi a activităţilor extraşcolare lunare realizate pe clase 

2. COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR COLECTIVELOR DE ELEVI  

 efectuarea orelor de consiliere şi orientare şi a orelor de consiliere a părinţilor; 

 realizarea activităţilor extraşcolare lunare; 

 parcurgerea programei de consiliere şi orientare; 

 monitorizarea activităţii şcolare şi extraşcolare a clasei; 

 organizarea şedinţelor cu părinţii; 

 completarea documentelor şcolare;  

 realizarea documentelor de parcurs: situaţii, analize, rapoarte, statistici etc. 

 

Aspecte pozitive ale activității Comisiei includ: 

 Colaborarea din cadrul  instituţiei între responsabil, consilierul educativ, psihologul şcolar şi diriginţi 

 Organizare riguroasă a activităţilor, programe ample cu secvenţe echilibrate, extrem de coerente 
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 Atingerea, prin formele de realizare, a obiectivelor specifice activităţii de  formare  în domeniul Consiliere şi Orientare 

 

CONSILIUL ELEVILOR 

Coordonator: prof. PAVEL DANIELA RAMONA 

 

ACTIVITĂȚI  SEMESTRUL I 

1. Alegerea vicepreședintelui CS CNNG 

2. Dăruind, vei dobândi -  activitate de voluntariat, decembrie 2020 

3. Necesitatea alegerii unui model pentru adolescenți   - dezbatere, ianuarie 2021 

4. Campania R.E.S.P.E.C.T – ianuarie 2021  

 

CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR/ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR 

ACTIVITĂȚI  SEMESTRUL I 

 Viitorul meu – chestionar aplicat elevilor de clasa a VIII-a de către consilierul școlar- octombrie 2020 

 Scoala si familia -  proiect educativ bazat pe parteneriatul școală=familie (reprezentări grafice ale diverselor tipuri de familii, clasa a VI-a)- noiembrie 

2020 

 Din prețuire pentru ceilalți – activitate filantropică în parteneriat cu Azilul de Bătrâni Sf. Andrei  Fălticeni - decembrie 2020   

 Campania R.E.S.P.E.C.T – ianuarie 2021  

 

 Proiecte şi programe desfăşurate în colaborare cu consilierul școlar 

 

ELEVI 

Programe pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

       ,, STOP violenţei”  
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-prevenirea/diminuarea conduitelor deviante la elevi; 

-dezvoltarea psihobiosocială armonioasă a adolescenţilor; 

-cultivarea unui stil de viaţă sanătos; 

-diminuarea /prevenirea climatului tensionat/agresiv în familiile elevilor. etc. 

 

,, PREVENIREA ABANDONULUI/ABSENTEISMULUI ŞCOLAR ” 

- identificarea elevilor cu risc de abandon/absenteism şcolar; 

-monitorizarea si consilierea elevilor cu număr mare de absenţe; 

-identificarea cauzelor absenteismuli şi contracararea/diminuarea/eliminarea lor. 

 

Program pentru getionarea situatiei actuale in context pandemic – AUTOCUNOŞTERE ŞI DEZVOLTARE EMOŢIONALĂ – EMOŢII 

DISTRUCTIVE/EMOŢII CONSTRUCTIVE 

Program de orientare şcolară şi profesională pentur elevii claselor terminale  „ CARIERA INTRE VIS SI REALITATE” - realizarea unui dosar O.S.P. al 

elevului ce va cuprinde chestionare, materiale informative, răspunsuri la chestionare, interpretarea răspunsurilor; 

- consiliere individuală privind facilitarea deciziei pentru carieră - evaluarea aptitudinilor cognitive, intereselor ocupaţionale, valorilor, normelor,stilului 

personal, analiza profilelor ocupaţionale. 
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CADRE DIDACTICE 

- discuţii cu diriginţii şi cu ceilalţi profesori în vederea stabilirii problemelor specifice fiecărei clase - -  

PĂRINŢI-FAMILIE 

 consilierea părinţilor va urmări atingerea următoarelor obiective: 

- prevenirea și combaterea eșecului școlar 

- comunicarea eficientă părinte - copil 

- implicarea în soluționarea unor situații conflictuale elevi – profesori - părinți 

 “ FII PRIETENUL COPILULUI TĂU “ 

- funcţia educativă a familiei 

- rolul familiei în formarea personalităţii copilului 

- disfuncţii în relaţia părinte-copil,  

-cunoaşterea şi gestionarea situaţiilor de risc pentru copil 

- prevenirea şi combaterea eşecului şi a dezadaptării şcolare 

- distribuirea de materiale pentru diriginţi 

- sprijinirea activităţii didactice cu documentaţie psihopedagogică 

- participarea la orele de consiliere pe diverse teme (la solicitarea diriginţilor) 

- modalităţi şi strategii de stabilire a unor relaţii optime cu colectivul de elevi 

- identificarea cazurilor deosebite. 
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PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE  
 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementa

re 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Ignoranța 

noastră este 

puterea lor 

 

Activitate de prevenire 

și combatere a 

traficului de persoane 

prin organizarea unei 

dezbateri pe baza unor 

materiale audio-video  

Colegiul 

Național 

Nicu Gane 

octombrie 

2020 

 

60 de elevi Politia Falticeni 

 

 

PREVENIREA CONSUMULUI DE ALCOOL, TUTUN, DROGURI, PRODUSE ETNOBOTANICE  

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

,,Captivi în 

libertate” 

Activitate de 

promovare a unui stil 

de viață sănătos. 

S-au prezentat 

materiale audio-video 

legate de riscurile 

concumului de alcool, 

tutun și droguri 

CNNG Octombrie 

2020 

Elevi din 

clasele 

gimnaziale 

și liceale  

Asitentul medical 

Consilierul școlar 
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APĂRARE ȘI PROTECȚIE CIVILĂ  

Titlul 

programului/ 

Proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Viața fără 

riscuri 

Proiectul include mai 

multe activități prin 

intermediul cărora 

atât elevii, cât și 

profesorii vor învăța 

să se comporte în 

situații de urgență 

(incendii, cutremure) 

prof. Buta 

Romică 

Octombrie-

noiembrie 

2020 

25 de 

profesori  

600 de 

elevi 

Detaşamentul de Pompieri Fălticeni 

 

RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUI   

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Lumea prin ochi 

de copil  

Proiectul cuprinde o 

succesiune de 

activități în cadrul 

cărora elevii au 

construit lumi 

perfecte .  

Prof. Bența 

Viorica 

 

octombrie 2020 30 de elevi 

 

Asociația de părinți 

Drepturile 

copilului  

Activitate derulată în 

cadrul orei de 

dirigenție  

Prof. 

Munteanu 

Carmen  

Noiembrie 2020 30 de elevi Cosilierul  școlar 
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VOLUNTARIAT, SĂNĂTATE, IGIENĂ 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de beneficiari Parteneri 

Dăruind, vei 

dobândi 

Principalul obiectiv 

al proiectului a fost 

de a-i determina pe 

elevi să se implice 

voluntar în 

activități care să 

dezvolte calități 

precum 

generozitatea și 

solidaritatea  

Consiliul 

Elevilor 

Prof. Daniela 

Pavel 

Decembrie 

2020 

50 de elevi Asociația de părinți 

Stil de viață 

sănătos 

Au fost gătite cel 

puțin zece rețete de 

gustări sănătoase 

pentru școală sau 

pentru micul dejun 

de acasă. 

Prof. Mioara 

Vasiliu  

Noiembrie 2020 30 de elevi Asociatia de parinti 

Dăruiesc și 

fac oameni 

fericiți 

XA 20.12.2020 părinţi -responsabilizarea 

pentru a face acte 

de caritate 

-conștientizarea și 

valorizarea lumii 

și a mediului în 

care trăiesc 

Munteanu Carmen 
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EDUCAŢIA PENTRU SCHIMBARE ŞI DEZVOLTARE 

 

Titlul 

proiectului/ 

programului 

Scurtă descriere Organizator Octombrie 

2020 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Să fim toleranți! Elevii au vizionat filmulețe 

despre toleranță și 

discriminare, li s-a prezentat 

un material ppt pe această 

temă și s-au realizat afișe cu 

mesaje sugestive. 

Consilier 

școlar 

 

Prof. Oniciuc 

Liliana 

noiemrbie 

2020 

200 de 

elevi 

Psihologul școlar 

Discriminare și 

toleranță 

Prezentarea diverselor tipuri 

de discriminare și adoptarea 

unui comportament tolerant  

Prof. Bența 

Viorica 

 

Nica Luiza 

Noiembrie  

2020 

30 de elevi  Psihologul școlar 

 

EDUCAȚIE ECONOMICĂ ȘI ANTREPRENORIALĂ 

 

Titlul proiectului/ 

programului 

Scurtă descriere Organizator Perioada 

Data 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Fii antreprenor! Elevii au simulat 

diverse planuri de 

afaceri, jucand 

Prof. Corbu 

Luminita 

Noiembrie  

2020 

28 de elevi Poliția Fălticeni, Jandarmeria, Judecătoria, 

asitentul medical 
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roluri diverse 

 

 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE  

Denumirea și tipul 

activității 
Participanți Perioada Parteneri Rezultate Coordonator 

Participă activ … 

colectează selectiv 

Toți elevii din 

școală 

14.09.-

22.12.2020 

părinți 

reprezentanți 

ai 

comunității 

locale 

- informarea 

elevilor privind 

importanța 

colectării selective  

- reducerea 

impactului 

acţiunilor noastre 

asupra mediului  

- schimbarea 

comportamentului 

nostru faţă de 

mediul 

înconjurător 

Profesorii diriginți 

Administratorul școlii 

Ziua Europeană a 

limbilor –   concurs de 

eseuri  

 

XIF 26.09.2020 - - promovarea 

diversității 

culturale și 

lingvistice 

- încurajarea 

învățării limbilor 

Rădulescu Liliana 
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străine  

- cunoașterea mai 

multor limbi 

pentru a avea 

acces mai facil pe 

piața muncii 

Concurs ,,Matematica 

și arta” 

Clasa 

 a VIII-a A 

septembrie-

octombrie 

2020 

- Încurajarea 

spiritului 

competitiv 

Neculau Geta 

 

Ziua europeană a 

sportului scolar 

Elevi din 

clasele 

gimnaziale și 

liceale 

 

 

25.09.2020 

 

DJTS 

Suceava 

Promovarea 

sportului scolar 

Tomescu L.  

Badarau B. 

Danila I. 

De tous les devoirs des 

parents, le principal 

est la bonne éducation 

de leurs enfants.  

 (Jean Baptiste 

Blanchard) – concours 

d’essais   

XIF 5.10.2020 - -rolul educației 

în dezvoltarea 

armonioasă a 

oamenilor și a 

societății, 

precum și în 

consolidarea 

relațiilor 

interumane 

Rădulescu Liliana 

 

Let’s combine 

languages! 

 Elevii claselor 

V-XII 

octombrie 

2020 

Asociația de 

părinți 

Prezentare 

power-point, 

album foto, 

Profesorii de limba engleză 

https://www.mon-poeme.fr/citations-jean-baptiste-blanchard/
https://www.mon-poeme.fr/citations-jean-baptiste-blanchard/
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expoziție, planșe 

Cartea mea preferată – 

prezentare folosind 

tehnologia informatică 

Clasa a VI-a a 

IX-a A 

săptămânal  Jurnalr de 

lectură/afișe/ppt/

video 

Prof. Viorica Bența 

Hobby- modalitate de 

petrecere a timpului 

liber 

Elevii clasei           

a XII a C 

3.11.2020 

 

Postări pe 

google 

classroom 

Dominte Doina 

Meserii de viitor Elevii clasei        

a XII a C 

4.11.2020 

 

Postări pe 

google 

classroom 

Dominte Doina 

”Nicu Gane”-ieri și 

azi 

Elevii clasei a 

XI –a F 

2-6.11.2020 
 

Classroom 
Prof. Elena-Cristina Nechifor 

Prezentare de talente Elevii clasei a 

XI –a F 

2-6.11.2020 
 

Classroom 
Prof. Elena-Cristina Nechifor 

Profesii de viitor Elevii clasei a 

XI –a F 

2-6.11.2020 

 

SALA DE 

CLASĂ 

GRUPA II  

Classroom gr. I 

Prof. Elena-Cristina Nechifor 

Multiculturalitatea și 

valențele ei 

 

Elevii clasei a 

XI –a F 

2-6.11.2020 

 

SALA DE 

CLASĂ 

GRUPA I 

Classroom gr. II 

Prof. Elena-Cristina Nechifor 

Sănătatea-cel mai Classroom    Prof. Elena-Cristina Nechifor 
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prețios dar 

Ziua scolii- CNNG  25 de elevi 

din clasa a 

VII-a  

 2 noiembrie 

2020 

CNNG  Afișe, album 

foto,  

chestionare de 

feed-back 

Prof. Luminița Corbu 

,,Săptămâna 

toleranței”  

Poveste despre 

toleranță  

Toleranță și 

discriminare 

Prelegere/ vizionarea 

unor materiale video/ 

dezbatere  

Elevii claselor 

gimnaziale  

12-16 

noiembrie 

2020 

Părinții 

Consilier  

școlar 

 

Planșe, desene Prof. Luminița Corbu 

Ziua mondială a 

filosofiei 

12A, 12B, 

12C,  

Noiembrie 

2020 

  Prof. Laura Niță 

Școala valorilor 11D Noiembrie 

2020 

Identificarea 

valorilor 

personale, 

răspunsuri la 

chestionare 

 Prof. Laura Niță 

Heraldica 

Găneștilor/Ziua 

culturii identitare  

Elevii din 

cl. a X-a B 

2-4 nov. 

2020 
- 

Cunoaşterea 

trecutului 

găneştilor, a 

permis o mai 

Prof.Ciuruș Marcel  
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bună înţelegere 

a prezentului, 

premisă pentru 

un viitor mai 

bun. 

 Consoli

darea relaţiilor 

în cadrul 

colectivului 

clasei. 

 Experim

entarea unor 

metode de 

introspecţie şi 

motivare. 

Noaptea 

Cercetătorilor 

Elevii din 

clasele: 7, 8, 

9A, 10B, D, F, 

H, 11B, D, E, 

12A 

27 nov. 2020 USV 

 Lărgirea 

orizontului 

profesional Prof. Ciuruș Marcel 

Gafencu Sorin 

Drepturile copilului XA 1-30.11.2020 UNICEF -informaţii 

despre 

drepturile 

copiilor 

Prof. Munteanu Carmen 

„Școala Valorilor” 

(susținător: prof. L. 

Niță ) 

elevii din XI D Săptămâna 

Altfel/ 

3.11.2020 

Asociația de 

părinți 

 Prof. Otilia Grădinariu 
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„Frumosul din viața 

noastră” 

(dezbatere) 

elevii din XI D  Săptămâna  

Altfel/4.11.2

020 

Asociația de 

părinți 

 Prof. Otilia Grădinariu 

„Gânduri despre 

viitor” 

(întâlnire cu o 

studentă; discuție 

despre facultate) 

elevii din XI D Săptămâna  

Altfel/ 

5.11.2020 

Asociația de 

părinți 

 Prof. Otilia Grădinariu 

Secret Santa  XIF 22.12.2020 Părinți -rolul 

sărbătorilor în 

educarea 

tinerilor din 

perspectivă 

creștină 

Prof. Rădulescu Liliana 

 

„Mesagerii Sfântului 

Nicolae” 

- elevi ai clasei   

XI-a E 

4-6 

decembrie 

2020 

Grădinița de 

copii cu 

nevoi special 

- Fălticeni; 

Centrul de 

plasament de 

la Dolhasca 

- efectuarea de 

acțiuni caritabile 

Preot prof. Neculau Tudorel 

Dăruiesc și fac oameni 

fericiți 

XA 20.12.2020 părinţi -

responsabilizare

a pentru a face 

acte de caritate 

Prof. Carmen Munteanu  



 

 
33 

-conștientizarea 

și valorizarea 

lumii și a 

mediului în care 

trăiesc 

Proiectul „Clubul de 

Dezbateri al școlii - 

„Logos”  

 

15 elevi 

(clasele IX-

XII) 

Sem. I, an 

școlar 2020-

2021 

ARDOR 

România  

ACORD Iași 

DIALECTICA 

Gura 

Humorului 

ARS 

DICENDI 

Rădăuți 

 

Prof. Ioan Caulea 

Comunicarea 

nonviolentă – 

activitate desfășurată 

în cadrul Campaniei 

R.E.S.P.E.C.T.  -

„Săptămâna 

Județeană a 

Nonviolenței în mediul 

școlar” 

9G 25 - 29 

ianuarie 

2021 

Învățarea unor 

strategii de 

comunicare 

 

Prof. Laura Niță 

Despre reguli 9 E Școala Altfel 

– 2-6 

noiembrie 

Școala de 

Subofițeri 

Jandarmi Petru 

 Iacob Marius 
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2020 Rareș Fălticeni 

Nicu Gane – viața și 

opera 

9 E 5 noiembrie 

2020 

Părinții 

elevilor 

 Iacob Marius 

Sărbători pandemice 9 E Decembrie 

2020 

  Iacob Marius 

 

Ce mai citim? 

 

 

 

Mihai Eminescu altfel  

 

 

Despre bullying 

clasele a VIII-

a, a XI-a A,a 

XII-a A, a XII-

a F, a IX-a D 

 clasa a 

IX-a D 

 

 

 

clasele a VIII-

a, a XI-a A,a 

XII-a A, a XII-

a F, a IX-a D 

-  octombrie- 

noiembrie 

2020 

 

15 ianuarie 

2021 

 

 

 

25-30 

ianuarie 

2021 

Clubul de 

lectură Art 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziționare 

cărți 

 

film 

Materiale 

informative on 

line 

Filme și cărți 

despre bullying 

Material on line 

Lemnariu Maria 

”Nicu Gane-patron 

spiritual” 

28 Noiembrie, 

2020 

Colegiul 

National ”Nicu 

Gane” 

Afise, 

dezbatere, 

impresii 

Pavel Daniela 

”Toamna în sufletul 

meu!” 

28 Noiembrie, 

2020 

- Impresii, colaje Pavel Daniela 
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”Poveste de Craciun” 28 Decembrie, 

2020 

Clubul 

Copiilor, 

Falticeni 

Impresii, 

storyjumper-

carti  

Pavel Daniela 

”Dăruind, vei 

dobândi…bucurie” 

28 Decembrie, 

2020 

Biserica 

Sf.Pantelimon, 

Falticeni 

Pachete cu 

alimente 

neperisabile 

impartite 

familiilor 

nevoiase, 

copiilor de la 

sectia Pediatrie 

a Spitalului 

Mun.Falticeni 

Pavel Daniela 

”Violenta incotro?” 59 Ianuarie, 

2021 

Judecatoria 

Suceava 

Dezbateri, Pavel Daniela 

Cum ne motivam 

pentru a citi  

9F 16.12.2020 Elevi 12B  Amariei Loredana 

 Cartea mea preferată 

– prezentare originală 

Clasa a VI-a Octombrie 

2020 

Asociația de 

părinți 

Realizarea unor 

materiale audio-

video  

Bența Viorica 

Nicolae Gane – viața 

și opera – sesiune de 

comunicări și referate 

Elevi din 

clasele IX-X  

Noiembrie 

2020 

Asociația de 

părinți 

Realizarea unor 

eseuri, planșe, 

afișe 

Bența Viorica 

Sărbătorile de iarnă în 

timpul pandemiei 

Clasa a VI-a Decembrie 

2020 

Asociația de 

părinți 

Înregistrări 

audio-video, 

creații artistice 

Bența Viorica 
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Numai poetul – recital 

online 

Clasele a VI-a, 

a XI-a E 

15 ianuarie 

2021 

Asociația de 

părinți 

Fotografii Bența Viorica 

Respect și nonviolență Elevii clasei a 

VI-a 

25-29 

Ianuarie 

2021 

Asociația de 

părinți 

Fotografii, 

material grafice 

Bența Viorica 

Ziua Culturii 

Naționale  

Clasa a IX-a H 15 ianuarie 

2021 

Părinții 

elevilor  

-  reflecție 

asupra a ceea ce 

suntem și vrem 

să devenim 

Acatrinei-Vasiliu Lăcrămioara-Ana 

,,Dăruind vei 

dobândi” – activități 

caritabile 

 

Cls a XII-a A Noiembrie 

2020 

Părinții 

elevilor 

 

 Bîrsanu Mihaela, Luiza Nica 

„În amintirea 

mentorilor noștri” - 

act liturgic de 

comemorare a 

dascălilor Colegiului, 

trecuți la cele veșnice 

 profesori, 

foști dascăli, 

prieteni, 

invitați, cu 

ocazia zilelor 

Colegiului 

Noiembrie 

2020 

- Pr.Prof. 

Bogdan 

Feștilă, 

 Pr .Prof. 

Neculau 

Tudorel 

- înțelegerea 

importanței 

activității 

prestate de foștii 

dascăli ai 

Colegiului, în ce 

privește 

creșterea 

prestigiului 

acestuia, ca 

instituție de 

cultură 

Neculau Geta 

Bîrsanu Mihaela 

Crăciun Geta 

Pavăl Florentina 

Tumuleanu Alexandra 

Ailenei Claudia 

Efectele carantinei Elevii clasei a   Octombrie  Realizarea unor Buliga Andreea 
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asupra vieții sociale 

Sigurătatea este 

contagioasă? 

XI-a H 2020 materiale audio-

video  

Nicolae Gane – viața 

și opera – sesiune de 

comunicări și referate 

Elevi din 

clasele XI D,G  

Noiembrie 

2020 

 Realizarea unor 

eseuri, planșe, 

afișe 

Buliga Andreea 

Sărbătorile de iarnă în 

timpul pandemiei 

Elevii clasei a 

XI-a  H 

Decembrie 

2020 

 Înregistrări 

audio-video, 

creații artistice 

Buliga Andreea 

Publicistica 

eminesciană 

Clasele a XI-a 

G, a XI-a H; a 

XI-a D 

15 ianuarie 

2021 

 Fotografii, 

articole 

Buliga Andreea 

Reacții și stiluri de 

conduită în situații 

conflictuale în cadrul 

Campaniei 

R.E.S.P.E.C.T  - 

prevenirea violenței  

Clasa a IX-a H 28 .I.2021  Materiale audio-

video/ppt/afișe 

Prof. Lăcrămioara-Ana Acatrinei-Vasiliu 
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PROIECTE/ PROGRAME/ PARTENERIATE  

PROIECTE : 

Denumire  Profesor(i) 

coordonator(i) 

Perioada de 

desfășurare 

Participanți 

Omagiu lui Nicu Gane  Rădulescu Liliana 

 

2.11.2020 XIF 

Aptitudinile mele Rădulescu Liliana 

 

3.11.2020 XIF 

 

 

Toleranța înseamnă 

respect 

Rădulescu Liliana 

 

4.11.2020 XIF 

Cariera – între vis și 

realitate 

Rădulescu Liliana 

 

5.11.2020 XIF 

Un om sănătos este un 

om de succes  

Rădulescu Liliana 

 

6.11.2020 XIF 

La violence est une 

forme de faiblesse 

Rădulescu Liliana 

 

25-30.01.2021 XIF 

Colectare selective Munteanu Carmen 2020-2021 XA 
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MSF și MSFJ Munteanu Carmen 2020-2021 Colegiul Nicu Gane Fălticeni  și Colegiul Alexandru cel Bun Gura 

Gumorului 

PARTENERIATE 

Denumire  Perioadă  Parteneri  Responsabil 

1. " Școli pilot media ", 

 

 

 

 

2. „Școli-ambasador ale 

Parlamentului European” 

 

1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 

2021 

 

Ediția 2020-2021 

1. Centrul pentru 

Jurnalism 

Independent,  

 

2. Biroul de 

informare al PE în 

România 

Prof. Caulea Ioan  

Parteneriat cu Centrul cultural 

- catehetic „Sf. Nicolae” 

- observarea curentă a 

activității liturgice 

octombrie 

- 

decembrie 

2020 

elevi ai claselor a 

IX-a și a X-a 

Centrul cultural - 

catehetic „Sf. 

Nicolae” 

 

Preot prof. Tudorel Neculau 

Parteneriat cu DJST - 

SUCEAVA 

AN SCOLAR 2020/2021 DJST - 

SUCEAVA 

Tomescu L.  

Badarau B. 

Dănilă I.  

 

Parteneriat cu Muzeul Ion 

Irimescu 

permanent Muzeul de Artă  

Ion Irimescu  

Fălticeni 

Membrii comisiei metodice a profesorilor de 

limba și literatura română 

Parteneriat cu Teatrul Național permanent Teatrul Național 

Mihai Eminescu, 

Membrii comisiei metodice a profesorilor de 
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Mihai Eminescu, Botoșani Botoșani limba și literatura română 

 

Participare la simpozioane/conferințe/ webinarii/cursuri de formare 

Denumire Loc  Perioadă  Numele cadrului didactic participant 

Simpozionul Național Educrates Strategii didactice 

inovative  

Târgu 

Mureș – on 

line 

18.12.2020 Prof. Liliana Rădulescu  

S'ouvrir au Monde et mieux le comprendre, CLE 

International 

 

Découvrez les tout-en-un, CLE International 

 

Lectures CLE International , CLE International 

 

Objectif Diplomatie 1 : comment faire réaliser des tâches 

professionnelles en ligne en français des Relations 

Internationales ?, Hachette 

 

Idées d'activités pour dynamiser la classe en utilisant le 

téléphone portable, avec Inspire, Hachette 

 2021 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

Prof. Liliana Rădulescu 
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Pegagogia digitală, organizat de Didactica Publishing 

House 

 

Outils et Ressources numériques pour vos classes, CLE 

International 

 

La classe de FLE à distance, Colegiul de Artă Ciprian 

Porumbescu Suceava  

 

Idei de succes în lecțiile online , ASQ.ro 

 

Ziua de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, IȘJ 

Suceava 

 

 

Formation CLE International - spécial ROUMANIE, CLE 

International 

 

SOLE – Aventură în lumea întrebărilor 

2020 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

2020 
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Repenser sa salle de classe et sa pédagogie : les classes 

mutuelles, organisé par CANOPÉ (Le réseau de création et 

d’accompagnement  pédagogiques) 

Repenser sa salle de classe et sa pédagogie : les classes 

flexibles, organisé par CANOPÉ (Le réseau de création et 

d’accompagnement  pédagogiques) 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

2020 
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2020 

 

 

 

 

 

2020 

Proiectul Merito – Webinar Maramureș 

 

Platforma 

webex 

1.IX.2020 Prof. Lăcrămioara- Ana Acatrinei -

Vasiliu 

Descăteșează potențialul uriaș al copilului tău-Webinar Platforma 

webex 

2.IX.2020 Prof. Lăcrămioara- Ana Acatrinei –

Vasiliu 

Teoria autodeterminării, Webinar Platforma 

webex 

3.IX.2020 Prof. Lăcrămioara- Ana Acatrinei –

Vasiliu 

Proiectul Merito – Webinar Maramureș Platforma 

webex 

9.IX.2020 Prof. Lăcrămioara- Ana Acatrinei –

Vasiliu 
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„Metode interactive de predare învăţare centrate pe elev – 

curs de formare 

Platforma  

G-suite-

Meeting,  

 

Septembrie 2020 

CCD Bacău 

Prof. Lăcrămioara- Ana Acatrinei –

Vasiliu 

Proiectul POCU CRED - ,,Curriculum relevant, educație - 

Curs de formare 

 

Platforma  

G-suite-

Meeting,  

 

Septembrie-noiembrie 

2020 

CCD Botoșani,  

CCD Suceava 

Prof. Lăcrămioara- Ana Acatrinei –

Vasiliu, prof. Bența Viorica,prof. Marius 

Iacob, prof. Daniela Pavel 

Webinar R.E.S.P.E.C.T , 

 Ziua internațională a nonviolenței 

 

Platforma 

webex  

31.I.2021, 

 11.00-13.00 

Prof. Lăcrămioara- Ana Acatrinei -

Vasiliu 

6 th Online Pan –European Conference on Distance 

Teaching 

Zoom 24 septembrie 2020 Prof. Bența Viorica 

Bucovina – de la tradiție la modernitate – simpozion 

național 

Vatra 

Dornei 

Noiembrie 2020 Prof. Anișor Vasiliu 
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Participare la Sesiune 

științifică CCD 

Suceava 

Gafencu Sorin 

 

”Ingredientul magic” în stimularea 

interesului pentru predarea fizicii 

Online 

5 februarie 2021 

Urmărirea 

conferințelor și a 

webinariilor, a 

platformelor 

educaționale legate 

de școala în online și 

offline precum și a 

ordinelor și 

indicațiilor MEC 

Gafencu Sorin 

 

Evaluarea elevilor în online  Online Comunitatea Educatorilor 

SELLication 
23 iulie2020 

Educația VIITORULUI   14 august2020 

Brandingul Personal pentru 

profesori, în predarea la clasă și 

online; 

Predarea online și motivarea 

elevilor - Managementul atenției 

elevilor, cum îi fac pe elevii mei sa 

învețe atunci când suntem online și 

nu în clasă; 

Bune practici în predarea online de 

la școală și de acasă; 

Bullying-ul în spațiile destinate 

învățământului, fie în mediul 

online, fie în școală; 

Evaluarea PISA pentru școli 

Webinarele desfășurate: 

Fundația Dan Voiculescu pentru 

Dezvoltarea României 

 

 

24.08-5.09.2020 
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1. ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ 

 

Publicații ( lucrări, 

articole,studii,ș.a.) 

Limba franceză – baze gramaticale, Editura 

George Tofan Suceava, 2020, ISBN 978-

606-625-418-2 

Les aliments pour renforcer votre système 

immunitaire - Projet d’activité didactique, in 

Strategii didactice inovative, ISBN 978-606-

9086-10-0, Grup editorial EDU Târgu 

Mureș, 2020 

L’expression de la cause – fiche de travail,  

https://www.didactic.ro/materiale-

didactice/lexpression-de-la-cause-fiche-de-

travail-exprimarea-cauzei-fisa-de-lucru, 

didactic.ro, 28.10.2020 

L’expression de la conséquence, – fiche de 

travail,  https://www.didactic.ro/materiale-

didactice/lexpression-de-la-consequence-

fiche-de-travail-exprimarea-consecintei-fisa-

de-lu, didactic.ro, 28.10.2020 

Les articles – fiche de travail, 

https://www.didactic.ro/materiale-

didactice/les-articles-fiche-de-travail-

articolul-fisa-de-lucru, didactic.ro, 

28.10.2020 

L’accord du participe passé – fiche de 

travail, https://www.didactic.ro/materiale-

didactice/laccord-du-participe-passe-fiche-

de-travail-acordul-participiului-trecut-fisa-

Prof.Liliana Rădulescu   

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/lexpression-de-la-cause-fiche-de-travail-exprimarea-cauzei-fisa-de-lucru
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/lexpression-de-la-cause-fiche-de-travail-exprimarea-cauzei-fisa-de-lucru
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/lexpression-de-la-cause-fiche-de-travail-exprimarea-cauzei-fisa-de-lucru
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/lexpression-de-la-consequence-fiche-de-travail-exprimarea-consecintei-fisa-de-lu
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/lexpression-de-la-consequence-fiche-de-travail-exprimarea-consecintei-fisa-de-lu
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/lexpression-de-la-consequence-fiche-de-travail-exprimarea-consecintei-fisa-de-lu
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/lexpression-de-la-consequence-fiche-de-travail-exprimarea-consecintei-fisa-de-lu
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/les-articles-fiche-de-travail-articolul-fisa-de-lucru
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/les-articles-fiche-de-travail-articolul-fisa-de-lucru
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/les-articles-fiche-de-travail-articolul-fisa-de-lucru
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didactic.ro, 28.10.2020 

 

Publicații 

Ciuruş Marcel 

Heraldica Găneștilor Revista noastră, Nr. 

LXXXVIII, Ediție 

aniversară 

2 nov. 2020 

Publicații 

Prof. Gafencu Sorin 

Cu dragoste despre Gheorghe Gafencu, 

Profesorul, Omul şi Tatăl  

CRAI NOU și Cronica 

de Fălticeni 

 

11 septembrie 2020 

Cu Nicu Gane la ”Nicu Gane” 23 octombrie 2020 

Colegiul Național ”Nicu Gane” la jubileu 

(1870-2020) 

o carte a memoriei găniste 

30 octombrie 2020 

”Ingredientul magic” în stimularea 

interesului pentru predarea fizicii 

CCD Suceava 

 
5 februarie2021 

Publicații  

Prof. Vasiliu Anișor 

Huțulii din Bucovina – o abordare 

interdisciplinară 

Vatra Dornei Noiembrie 2020 

 Inițiative în domeniul activităților educative școlare și extrașcolare  

 

1. Reviste: Revista noastră, Locuri, oameni, valori, Crossing Borders - English Magazine, Revista Francofoniei, Misterele istoriei 

1. Cercuri/cluburi: Cercul de lectură și creație, Clubul de istorie „Clio”, Clubul  de dezbateri „Logos”, Cercul de jurnalism în limba engleză, Cercul  de 

jurnalism, Cercul de informatica „BitFall”, Clubul de educație pentru democrație, Cercul de teatru – gimnaziu, liceu, Cercul micilor chimiști 

2. Site-ul  școlii http://nicugane.ro 

 

   Activitățile din cadrul programului Școala Altfel (02-06.11.2020)  au vizat exclusiv acțiuni specifice aniversării a 150 de existență instituțională 

a acestei prestigioase unități de învățământ.   

https://www.crainou.ro/2020/09/11/cu-dragoste-despre-gheorghe-gafencu-profesorul-omul-si-tatal/
https://www.crainou.ro/2020/09/11/cu-dragoste-despre-gheorghe-gafencu-profesorul-omul-si-tatal/
http://nicugane.ro/
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Raportul Comisiei de proiecte europene și programe comunitare, 

anșcolar 2020-2021, semestrul I 

A. Managementul comisiei 

Nr. Numeleșiprenumele Responsabilități/atribuții 

1. Acatrinei-Vasiliu 

Lăcrămioara-Ana 

Responsabilcomisie; 

Construirea, implementarea și evaluarea aplicațiilor pentru atragerea de fonduri europene; 

Informarea cu privire la tipurile de proiecte ce pot fi accesate, calendarul activităților și formularul de 

candidature și diseminarea informației la nivelul unității de învățământ Realizarea raportului 

semestrial și anual 

Participarea la cercurile comisiei ISJ pentru proiecte europene și diseminarea în cadrulcomisiei a 

noilor reglementări în ceea ce privește atragerea de fonduri europene 

2 Caulea Ioan Construirea, implementarea și evaluarea aplicațiilor pentru atragerea de fonduri europene; 

 

3 Anton Daniela Căutarea și stabilirea de noi colaborări şi parteneriate; 

Elaborează și implementează strategiile de identificare a partenerilor potențiali pentru derularea de 

parteneriate europene; 

4 Ciubotaru Alina Pregătirea lingvistică a participanților în mobilități europene și diseminarea rezultatelor învățării în 

revista Crossing Borders (revista de engleză a școlii); realizareastrategiei de selecție a participanților 

în mobilități europene 
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5 Benta Viorica 

 

Popularizarea proiectelor prin pliante, afişe, emisiuni radio-TV, presă; 

Diseminarea activităților și exemplelor de bune practici a proiectelor şi programelor desfăşurate în 

şcoală. 

6 Bența Codrin Popularizarea proiectelor prin pliante, afişe, emisiuni radio-TV, presă; 

Diseminarea activităților și exemplelor de bune practici a proiectelor şi programelor desfăşurate în 

şcoală. 

7 Bența Primăvara Diseminarea activităților din cadrulproiectelor europene la nivelul școlii 

8 Corbu Luminița Construirea, implementarea și evaluarea aplicațiilor pentru atragerea de fonduri europene; 

 

 

B. Proiecte aflate în derulare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nr 
crt 

Titlul 
proiectului 

cu 
finanțare 

Europeană 
 

Nr. 
de 

contract 
 
 

Școala/ Instituția 
coordonatoare 

 
 
 
 

Durata 
Proiectu 

lui 

Nevoia 
identificată 

care a condus la 
scrierea 

proiectului 
 

Impactul 
proiectului 

 

Coordonatorul 
de proiect 
din școală 

 

Email-ul 
coordona 

torului 
de 

proiect 
din 

școală 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Building 

Equality Over 

Diversity 

(BEOD 

2018-1-

IT02-

KA229-

048178_2 

Istituto Tecnico 

Industriale 

"E.Majorana", 

Grugliasco, Italy 

2018-2020 

(prelungire 

august 2021) 

Parteneriat intre 

scoli cu scopul de 

interactiune 

directa a elevilor 

din tarile 

Schimbul de 

experienta are un 

impact major in 

randul elevilor, 

acestea 

Corbu 

Luminita-

Claudia 

luminitaclaudia@

yahoo.com 
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partenere, 

cunoasterea 

culturii, a 

modului de trai, a 

limbii si a 

mediului 

educational al 

fiecarui elev. 

 

identificandu-si mai 

usor abilitatile, 

competentele 

sicunostintele in 

ceea ce priveste 

traseul profesional  

viitor. 

2 Neverland…m

ake it real! 

(NE.M.I.R.) 

2018-1-

IT02-

KA229-

048125_2 

Liceo 

Statale 

“P.E. Imbriani”, 

Avellino, Italia 

1.09. 

2018- 

 

31.08. 

2021 

 

Dezvoltarea 

abilităților de 

comunicare în 

limba engleză, 

educația, 

formarea 

multiculturală, 

transmiterea 

valorilor și 

modelelor 

europene în 

rândul elevilor. 

Asimilarea de  

exemple de bune 

practici cu influență 

pozitivă asupra 

dezvoltării 

abilităților 

lingvistice, socio-

civice, digitale, de 

sensibilizare și de 

exprimare culturală. 

 

Viorica 

Bența 

vioriben 

@yahoo. 

Com 

3 Good morning, 

Europe 

2018-1-

FR01-

KA229-

04837_1 

Lycee Paul 

Serusier, 29837 

Carhaix-Plouguer, 

France 

 

 

01.09.2018- 

28.02.2021 

Dezvoltarea 

abilităților de 

comunicare în 

limba engleză, 

formarea civică, 

formarea 

multiculturală, 

transmiterea 

valorilor și 

modelelor 

europene în 

rândul elevilor. 

Asimilarea de 

cunoștințe, măsuri și 

prevenții privind 

oportunitatea de a fi 

cetățean european cu 

multiple drepturi dar 

și obligații. Numărul 

mare de elevi, dar și 

numărul extrem de 

mare de părinți și 

profesori care au fost 

implicați în buna 

derulare a proiectului 

duc la concluzia că 

Anton Daniela-

Maria 

danaanton79@ya

hoo.com 
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impactul proiectului 

și-a atins scopul 

inițial: acela de a 

genera un „nucleu” 

de idei și concepte 

europene demne de a 

fi puse în practică în 

anii ce vor urma. 

4 Dezvoltarea 

aplicațiilor 

pentru 

dispozitive 

mobile 

2019-1-

RO01-

KA102- 

062532 

 01.09. 

2019 – 

 

31.08. 

2021 

Dezvoltarea de 

noi competente 

digitale pentru 

insertia pe piata 

muncii prin CDS-

uri care vizeaza 

ocupatiile 

viitorului. 

Formarea de abilitati 

digitale de 

programare a 

aplicatiilor mobile, 

cresterea motivatie 

ipentru invatare si a 

performantelor de 

invatare, dezvoltarea 

unei atitudini 

pozitive fata de 

cariera si largirea 

orizontului 

profesional, 

facilitarea insertiei 

profesionale prin 

dobandirea 

competentelor  

propuse de stagiu. 

Caulea Ioan ioan.caulea@gma

il.com 

5 GATE:VET – 

using 

GAmification 

in TEaching at 

VET schools 

2019-1- 

DE02-

KA202-

006559 

 01.09.2019 - 

31.08.2021 

Creșterea calității 

experienței de 

învățare, prin 

antrenarea și 

folosirea în 

procesul de 

învățare a 

emoțiilor pozitive. 

Îmbogățire apredării 

de scenario didactice 

în școli utilizând 

conceptul de joc – 

„gamification 

Caulea Ioan ioan.caulea@gma

il.com 

 

mailto:ioan.caulea@gmail.com
mailto:ioan.caulea@gmail.com
mailto:ioan.caulea@gmail.com
mailto:ioan.caulea@gmail.com
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6 Every Child is 

Special: An 

IEP Project 

2020-1-

TR01-

KA201-

092993 

 

FarukNafizCamlibe

lAnadoluLisesi, 

Turcia 

31.12. 

2020- 

 

31.12. 

2022 

Dezvoltarea 

abilităților de 

comunicare în 

limba engleză, 

formarea 

multiculturală, 

transmiterea 

valorilor și 

modelelor 

europene în 

rândul elevilor cu 

probleme sociale. 

Asimilarea de 

exemple de bune 

practici cu influență 

pozitivă asupra 

dezvoltării 

competențelor de 

comunicare în rândul 

elevilor cu probleme 

sociale. 

CodrinBența 

 

bencodrin@yahoo

. 

Com 

 

 

7 Louds of 

Learners 

2020-1-

ES01-

KA229-

082520_6 

IES Agustin 

Espiosa 

 

1.09. 

2020- 

 

31.08. 

2022 

Dezvoltarea 

abilităților de 

comunicare în 

limba engleză, 

formarea 

multiculturală, 

dezvoltarea 

competențelor de 

tip STEM, 

însușirea valorilor 

europene de către 

elevi participanți 

la program. 

Asimilarea de 

exemple de bune 

practici și 

dezvoltarea 

competențelor de 

comunicare cu 

influență pozitivă 

asupra elevilor 

școlilor partenere. 

 

 

Codrin Bența 

 

 

bencodrin@yahoo

. 

Com 

 

8 STEAM 

education 

develops in 21
st
 

Century 

Schools 

2020-1-

BE02-

KA229-

074698_6 

GO! Atheneum 

Geraardsbergen 

1.09. 

2020- 

 

31.08. 

2022 

- dezvoltarea 

competențelor de 

tip STEM; 

- creșterea 

numărului de 

fete/femei  care 

vor aborda 

meseriile în care  

au nevoie de 

competențele 

- soluţionarea 

nevoilor de formare 

comune ale 

participanţilor din 

ţările partenere şi 

stabilirea unei 

strategii europene 

comune de 

dezvoltare a 

competențelor 

Acatrinei-

Vasiliu 

Lăcrămioara-

Ana 

lacra_av@yahoo.

com 
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STEM; 

- crearea unei 

legături între 

competențele de 

tip STEM și 

competențele 

artistice; 

- dezvoltarea 

abilităților 

lingvistice legate 

de limbile străine:  

engleza (limba 

proiectului), dar și 

italiana și 

franceza; 

-Dezvoltarea 

abilităților 

transversale, cum 

ar fi capacitatea 

de a relaționa și 

de a compara într-

un context 

cultural și social 

diferit, capacitatea 

de dinamism, 

antreprenoriat și 

adaptare la 

diverse situații, 

conștientizare 

interculturală și 

cetățenie 

europeană. 

STEM; 

- adaptarea 

exemplelor de bună 

practică de la 

instituţiile partenere, 

care au rezultate 

deosebite în aplicarea 

activităților de tip 

STEM. 

- adoptarea și 

implementarea de noi 

metode de predare 

active în curriculum. 
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3. Resurse umane 

Structura claselor:  2020/2021 

Nivel de 

învăţământ 
Specializarea 

Clasa/ nr. de clase 
Total nr. clase 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Gimnazial  1 1 1 1 - - - - 4 

 

Mate-info, 

intensiv-info 
    1 1 1 1 4 

Mate-info, 

intensiv-engleză 
    1 1 1 1 4 

Stiinţe ale naturii     1 1 1 1 4 

Filologie     2 2 2 2 8 

Stiinţe sociale     2 2 1 1 6 

TOTAL 1 1 1 1 8 8 8 8 36 

 Nr. total de elevi: 1034, din care:113 (reprezentând 10,93%) la nivel gimnazial 

      921 (reprezentând 89,07%) la nivel liceal 
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1.2.1. Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

Anul 

şcolar 

 Personal didactic, din care: Didactic 

Auxiliar 
Nedidactic 

Posturi Titulari Detaşaţi Suplinitori Alte situaţii 

2020/2021 59,32 51 1 4 - 11 17 

 

 

 

Structura personalului didactic 

Anul 

şcolar 

Total cadre 

didactice 

Cadre didactice 

cu gradul I 

Cadre didactice cu gradaţie 

de merit 
Cadre didactice cu doctorat 

2020/2021 56 48 23 10 

 

 

CSS 

Anul 

şcolar 

Total cadre 

didactice 

Cadre didactice 

cu gradul I 

Cadre didactice cu gradaţie 

de merit 
Cadre didactice cu doctorat 

2020/2021 9 6 2 - 
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PREOCUPAREA PENTRU FORMARE CONTINUĂ ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 

• I C 1, Gradul didactic II- DANILĂ ADRIAN MIHAI 

• IC 2, Gradul didactic I: IRIMIE DANIEL MARCEL 

• I. Specială Gradul didactic I: IRIMIE DANIEL MARCEL 

• I C 2, Gradul didactic II- DANILĂ IRINA GABRIELA 

• Doctoranzi: ONICIUC LILIANA, CRISTEA ALINA , CAULEA IOAN 

 

 

SITUAȚIA  CURSURILOR   DE  PERFECȚIONARE 

LA CARE AU PARTICIPAT PROFESORII TITULARI AI COLEGIULUI 

Semestrul I – an școlar 2020-2021 

Nr. Nume și prenume Curs 
1 Ilincăi Florin  

Webinar:Atribuțiile Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) 

organizat de Vivid Education - online 

26.11.2020 

 

Curs formare: 

Intensiv de educație digitală pentru profesori de informatică și TIC - Curs 

organizat prin programul  Predau Viitor al  Asociației Techsoup Romania online 

Septembrie-decembrie 2000 

Curs formare: Profesor real într-o școală virtuală - curs organizat de Salvati 

Copiii online 

Septembrie-decembrie 2000 

2 Pavăl Daniela Curs de formare : Curriculum relevant , educație deschisă pentru toți – CRED  ( 

pentru gimnaziu ) 

3 Acatrinei-Vasiliu  Lăcrămioara-Ana Curs de formare : Curriculum relevant , educație deschisă pentru toți – CRED  ( 

pentru gimnaziu ) 
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4 Bența Viorica Curs de formare : Curriculum relevant , educație deschisă pentru toți – CRED  ( 

pentru gimnaziu ) 

5 Iacob Marius-Gabriel Curs de formare : Curriculum relevant , educație deschisă pentru toți – CRED  ( 

pentru gimnaziu ) 

6 Rădulescu Liliana Webinarii : 

S'ouvrir au Monde et mieux le comprendre, CLE International (2021 ) 

 

Découvrez les tout-en-un, CLE International (2020) 

 

Lectures CLE International , CLE International (2020 ) 

 

Objectif Diplomatie 1 : comment faire réaliser des tâches professionnelles en 

ligne en français des Relations Internationales ?, Hachette  ( 2020 ) 

 

Idées d'activités pour dynamiser la classe en utilisant le téléphone portable, avec 

Inspire, Hachette ( 2020 ) 

 

Pegagogia digitală, organizat de Didactica Publishing House ( 2020 ) 

 

Outils et Ressources numériques pour vos classes, CLE International ( 2020 ) 

 

La classe de FLE à distance, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava  ( 

2020 ) 

 

Idei de succes în lecțiile online , ASQ.ro ( 2020 ) 

 

Ziua de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, IȘJ Suceava ( 2020 ) 

 

 

Formation CLE International - spécial ROUMANIE, CLE International ( 2020 ) 

 

SOLE – Aventură în lumea întrebărilor 
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Repenser sa salle de classe et sa pédagogie : les classes mutuelles, organisé par 

CANOPÉ (Le réseau de création et d’accompagnement  pédagogiques) 

Repenser sa salle de classe et sa pédagogie : les classes flexibles, organisé par 

CANOPÉ (Le réseau de création et d’accompagnement  pédagogiques) ( 2020 ). 

 

 

 

 

7 Munteanu Carmen Curs formare: 

-Evaluare formativă online 

-Nearpod și Loom 

 

4. Resurse financiare şi materiale 

Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de venituri şi cheltuieli s-a realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au 

existat probleme în proiectarea şi execuţia bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal, respectiv cele pentru utilităţi. Nu au 

existat blocaje financiare şi/sau depăşiri ale prevederilor bugetare. Întreaga activitate financiar-contabilă a fost realizată sub îndrumarea şi 

controlul direcţiunii, a Consiliului de Administraţie şi a serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

Investiții/reparații/achiziții Valoarea Sursa de finanțare 

Reparații  grup sanitar INTERNAT       33.430 Buget Local+Autofinanțate 

Tablete grafice         6.000 Buget Local 

Imprimantă            500 Buget  Local 

Swich,router,acumulatori,placă video,camere web        5.000 -II- 

HDD           300 Buget local 

Poster aniversare 150 ani           670 -II- 

Halate            530 Autofinanțate 

Mochetă dezinfectare           530 Autofinanțate 

Indicatoare autocolante COVID        1.030 Buget local 

Materiale igienizare COVID+curațenie        6.370 Buget Local 

Sistem audio corp A         1.900 Buget Local 



 

 
59 

Cablare rețea internet         5.000 Buget local 

Măști protecție            740 Buget Local 

Registre secretariat +catalog+foi matricole         1.700 Autofinanțate 

Total 

 

      63.700  

FOND DE CARTE Semestrul I 

2020-2021 

NR. MANUALE PRIMITE NOI 1839 

NR.TOTAL  MANUALE 15000 

NR. CĂRȚI ACHIZIȚIONATE  - 

NR. TOTAL CĂRȚI EXISTENTE 27715 

 

5. Dezvoltare şi relaţii comunitare 

Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin structurile reprezentative ale părinţilor, prin activitatea 

curentă a diriginţilor şi prin activităţile dedicate organizate de psihologul şcolar. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de 

unitate. Reprezentanții părinţilor în Consiliul de administraţie au fost prezenți la majoritatea întâlnirilor şi s-au implicat efectiv în rezolvarea 

problemelor şcolii. 

Relația cu reprezentanții comunității.  
Colegiul Naţional „Nicu Gane” are relaţii  de bună calitate şi eficiente cu Consiliul Local şi Primăria Municipiului Fălticeni. În cooperare cu 

administraţia publică locală şi prin implicarea efectivă a reprezentanţilor acesteia în Consiliul de administraţie a fost posibilă atât asigurarea 

expertizei profesionale pe toate problemele de finanţare şi administrare a unităţii de învăţământ, cât şi sprijinul nemijlocit în rezolvarea unor 

priorităţi importante privind dezvoltarea bazei materiale a Colegiului Naţional „Nicu Gane”. 

 

 

CONCLUZII 

În semestrul I, anul școlar 2020 – 2021, a fost susţinută implicarea personalului pentru dezvoltarea instituţională şi creşterea calităţii 

actului didactic prin stimularea lucrului în echipă, decizii corecte, bine fundamentate, crearea unui climat adecvat, tact şi implicare în gestionarea 

conflictelor, transparenţă în decizii, susţinerea tuturor proiectelor şcolii, încurajarea performanţei şi a bunelor practici.Climatul din colegiu este 
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deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre majoritatea cadrelor didactice sunt colegiale, armonioase, de respect şi sprijin 

reciproc. Aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita majorităţii cadrelor didactice.Climatul motivaţional 

din cadrul şcolii este pozitiv, caracterizat prin următoarele aspecte: exprimarea liberă a opiniilor, preluarea şi valorizarea ideilor şi iniţiativelor 

venite de la colegi; relaţiile interpersonale sunt puţin formalizate; se manifestă amabilitate atât faţă de personalul şcolii, cât şi faţă de persoanele 

din afară; este recunoscut şi încurajat succesul. 

Comisia de asigurare a calităţii la nivelul şcolii funcţionează conform Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie. 

 În acest sens: 

- sunt asigurate standardele de funcţionare a şcolii; 

- sunt urmărite şi evaluate continuu rezultatele învăţării şi aduse la cunoştinţa elevilor, dar şi a părinţilor; 

- au fost întocmite rapoarte RAEI și toate documentele solicitate, care au fost postate pe platformă în timp util, conform cerinţelor ARACIP.  

S-a realizat un sistem intern de comunicare rapid, eficient şi transparent. Canalele de comunicare cele mai uzuale sunt: rapoarte, referate, 

circulare, note interne, şedinţe, întâlniri personale, convorbiri telefonice, e-mail, afişaj, site-ul colegiului. 

Forme de comunicare 

COMUNICARE FORMALĂ: 

- comunicare verbală: întâlniri de lucru pe compartimente, comisii, consilii,ş.a. 

- comunicare scrisă/virtuală: informări, decizii, fişa postului, note de serviciu; 

- consultanţă: individual, pe echipe;  

COMUNICARE NONFORMALĂ:  mese rotunde, schimburi de experienţă ş.a  

Menționăm ca reușită managerială, promovarea activităților și proiectelor educative ale liceului în mass-media, precum și creșterea vizibilității 

școlii prin promovarea unei imagini pozitive a acesteia.  

S-au organizat activităţi consistente cu ocazia jubileului colegiului, atât cu prezența fizică a colegilor profesori, cât și cu înregistrări, respectiv 

activități on line impuse de pandemia de coronavirus. Este încurajată comunicarea deschisă în şcoală, inclusiv în plan informal, deciziile fiind 

luate prin consultarea tuturor celor interesaţi.  

Apreciem că semestrul I din  anul școlar 2020-2021, în ciuda dificultăților create de pandemia de coronavirus, a fost bun, cu reușite și împliniri 

pe toate planurile. 

Având în vedere statutul colegiului nostru stabilit în urma contribuției tuturor profesorilor cât și a întregului personal ce își desfășoară activitatea 

în școală, conștienți de obligațiile ce ne revin, ne propunem și pe mai departe o activitate susținută și performantă, astfel încât să onorăm și pe 

viitor prestigiul de care se bucură Colegiul Național” Nicu Gane” în cadrul sistemului național de învățământ și în comunitatea locală. 

 

 Director, 

 prof. Vasiliu Anișor 



 

 
61 

 


