COLEGIUL NAŢIONAL „GARABET IBRĂILEANU”
IAŞI

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
ÎN ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021

CALITATEA ÎN EDUCAŢIE – CURRICULUM ŞCOLAR
Întregul personal al colegiului nostru a avut drept obiectiv fundamental asigurarea calităţii în educaţie, care a vizat cu
prioritate:



asigurarea resurselor umane;



asigurarea resurselor materiale, inclusiv pentru susținerea activităților de predare-învățare în sistem online sau hibrid;



organizarea activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;



aplicarea testelor iniţiale de stabilire a nivelului de pregătire/competenţă;



organizarea de dezbateri în jurul programelor şi a manualelor, stabilind finalităţi şi strategii de lucru în funcţie de resurse
şi evaluări;



întocmirea planificărilor anuale şi semestriale;



împletirea metodelor tradiţionale cu cele moderne în abordarea demersului didactic, precum și selectarea strategiilor și
a mijloacelor didactice adaptate învățării online;



evaluarea prin metode tradiţionale şi alternative;



asigurarea manualelor şi a materialelor didactice auxiliare;



utilizarea resurselor online;



întocmirea şi respectarea graficelor de pregătire suplimentară;



pregătirea de performanță a elevilor;



proiectarea şi realizarea activităţilor extracurriculare, ca mijloc de dezvoltare şi valorificare a potenţialului copiilor;



eficientizarea activităţilor la nivelul comisiilor metodice din şcoală;



elaborarea ofertei şcolii prin CDȘ selectat pe baza opţiunii elevilor.

STRUCTURA UNITĂȚII ȘCOLARE:
10 GRUPE ȘI 38 CLASE
Nivel preşcolar:

Nivel gimnazial:

 GPP nr. 10 – 4 grupe

 3 clase a V-a

 GPN nr. 16 – 3 grupe

 2 clase a VI-a

 GPP Hecuba – 3 grupe

 2 clase a VII-a
 2 clase a VIII-a

Nivel primar:
 2 clase pregătitoare

Nivel liceal:

 2 clase I

 5 clase a IX-a

 3 clase a II-a

 5 clase a X-a

 2 clase a III-a

 4 clase a XI-a

 2 clase a IV-a

 4 clase a XII-a

PREȘCOLARI ȘI ELEVI
Total rămaşi înscrişi la sfârşitul anului şcolar - 1337 , dintre care:

181 preșcolari:
 85 la GPP 10
 65 la GPN 16
 31 la GPP Hecuba

1156 elevi:
 349 învăţământ primar (69 la clasele pregătitoare și 280 la clasele I-IV)
 276 învăţământ gimnazial
 531 învăţământ liceal

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ
 Elevi promovaţi: 1151

 5 elevi repetenți (3 elevi la clasa a II-a și 2 elevi la clasa a III-a)
 Procentul de promovabilitate pe şcoală: 99,57 %

Situația promovabilității pe fiecare nivel de învăţământ:
I – IV: 98,57 %
V – VIII: 100 %
IX – XII: 100 %

Promovabilitatea pe tranşe de medii

Nivel de învăţământ

5 – 6,99

7 – 8,99

9 - 10

Primar

2,62 %

17,44 %

79,94 %

Gimnazial

-

23,19 %

76,81 %

Liceal

-

20,9 %

79,1 %

Absențe
An școlar

Absențe total

Absențe motivate

Absențe
nemotivate

2020-2021

19087

15376

3711

Note scăzute la purtare
2020 - 2021
Note la purtare

7–9

Sub 7

Învățământ primar

-

-

Învățământ gimnazial

1

-

Învățământ liceal

9

-

Total elevi cu note scăzute la purtare

10

-

EVALUARE NAŢIONALĂ
Mediile la evaluarea națională ale celor 56 de absolvenţi ai claselor a VIII-a:
Tranşe

Sub 5

5 – 5,99

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

10

Media

2

6

11

9

19

9

-

generală

3,57 %

16,07 %

33,94 %

16,07 %

medii EN

10,71 % 19,64 %

(nr. elevi/%)
Nota LRO

-

5

7

13

20

11

-

5

9

6

10

15

11

-

(nr. elevi)
Nota MATE
(nr. elevi)

Admiterea în învățământul liceal
Cei 56 de absolvenţi ai claselor a VIII-a continuă studiile la:


Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu”, Iași – 18 elevi (5 MI, 5 SN, 4 FILO, 4 SS)



Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Iași – 1 elev



Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Iași – 1 elev



Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași – 1 elev



Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași – 4 elevi



Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iași – 2 elevi



Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, Suceava – 1 elev



Colegiul Economic Administrativ, Iași – 2 elevi



Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași – 4 elevi



Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași – 1 elev



Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Iași – 3 elevi + 1 elev la învățământ profesional



Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Iași – 4 elevi



Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași – 3 elevi



Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași – 2 elevi



Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași – 1 elev



Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu”, Iași – 1 elev



Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, Iași – 3 elevi



Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași – 1 elev



Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași – 1 elev



1 elev a plecat în Italia

Mediile la admiterea în clasa a IX-a:
Specializarea

Ultima medie de
admitere pentru anul
școlar 2021-2022

Matematică-informatică

8,90

Ştiinţe ale naturii

8,87

Filologie

8,36

Ştiinţe sociale

8,73

BACALAUREAT
- 112 absolvenți de liceu -

Examenul de bacalaureat

An şcolar 2020-2021

Procent promovabilitate

100 %

Tranşe medii

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

10

Număr elevi

2

20

46

44

-

%

1,78 %

17,86 %

41,07 % 39,29 %

REZULTATE OBȚINUTE LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ŞCOLARE
Olimpiada de matematică - etapa națională, organizată de Societatea de Științe Matematice din România



1 premiu II și medalie de argint

Olimpiada de matematică - etapa județeană, organizată de Societatea de Științe Matematice din România


1 premiu II



5 mențiuni

Olimpiada de informatică - etapa națională, organizată de Societatea pentru Excelență în Informatică


1 premiu III și medalie de argint

Olimpiada de informatică - etapa județeană, organizată de Societatea pentru Excelență în Informatică


1 premiu I

Olimpiada de fizică - etapa județeană, organizată de Societatea Română de Fizică



1 premiu III

Concursul național cu participare internațională „Plăcerea lecturii și arta privirii”, organizat de

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași în parteneriat cu Asociația Națională a Profesorilor de Limba și
Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” și Asociaţia ELPAR Iaşi


1 premiu I



4 mențiuni

Concursul național „Clip-idee critică”, organizat de Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași în
parteneriat cu Asociația Națională a Profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” și
Asociaţia ELPAR Iaşi


1 mențiune

Concursul „Ce înseamnă apa pentru tine?” - eseuri, organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași
și ApaVital Iași


1 premiu III

Concursul „Poezia la Iași”


1 mențiune

Concursul județean „Historia Urbana”, organizat de Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași și
Asociația „Semper Artes”


1 premiu I



1 mențiune

Concursul în limba engleză „February`s Moonstruck”, organizat de American Corner, Biblioteca

Județeană „Gh. Asachi” Iași - secțiunea creație literară


2 premii I



3 premii II



3 premii III



6 mențiuni

Concursul în limba engleză „February`s Moonstruck”, organizat de American Corner, Biblioteca
Județeană „Gh. Asachi” Iași - secțiunea felicitări


2 premii I



1 premiu II



1 mențiune

Concursul de traducere și retroversiune din cadrul Festivalului „Teodorenii”, organizat de Biblioteca
Județeană „Gh. Asachi” Iași


1 premiu II



1 premiu III

Concursul de creație literară în limba engleză „Winter Wonderland”, organizat de American Corner,

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași


1 premiu I



3 premii II



3 premii III



6 mențiuni

Concursul județean multilingvistic „Turnul Babel”, organizat de Colegiul Național „Costache Negruzzi”

Iași în colaborare cu Asociația Română a Profesorilor de Limba franceză


1 mențiune

Concursul național cu participare internațională „Valențe europene în educație”, organizat de Colegiul

Național „Garabet Ibrăileanu” Iași în parteneriat cu Asociaţia ELPAR Iaşi


3 premii I



8 premii II



3 premii III



6 mențiuni

Concursul internațional „Cultures, Civilisations et Sociétés”, organizat de Școala Gimnazială Giuvărăști,

jud. Olt, Inspectoratul Școlar al Județului Olt și Asociația EDUHSP


1 premiu I



1 premiu II



1 premiu III

Concursul național „Amitié sans Frontières”, organizat de Universitatea din Craiova, CJRAE Dolj și
Asociația EDUHSP


1 premiu I



1 premiu II



1 premiu III

Concursul internațional „Belgique romane - Raconter une tradition locale”, organizat de Asociația
profesorilor de limba franceză din Belgia, cu sprijinul Asociației profesorilor de limba franceză din România


1 premiu I

Concursul național de scriere creativă în limba italiană „Lettera a Babbo Natale”, organizat de Palatul
Copiilor din Iași și Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, Constanța


1 premiu I

Concursul național de scriere creativă în limba italiană „Aripile speranței”


1 premiu I



1 premiu II



1 premiu III



1 mențiune

Concursul interdisciplinar „Henri Coandă” - secțiunea lucrări scrise, organizat de Colegiul

Național „Garabet Ibrăileanu” Iași în parteneriat cu S.S.M.R - filiala Iași, Asociația „Recreații
matematice” Iași și Asociația ELPAR Iași


2 premii II



4 premii III



24 mențiuni

Concursul interdisciplinar „Henri Coandă” - secțiunea postere, organizat de Colegiul Național
„Garabet Ibrăileanu” Iași în parteneriat cu S.S.M.R - filiala Iași, Asociația „Recreații matematice”
Iași și Asociația ELPAR Iași


1 premiu I



4 premii II



2 premii III



4 mențiuni

Concursul național de fizică „PHI”


3 premii III



2 mențiuni

Concursul interjudețean online de fizică, chimie și biologie „ZIRCON”, ediția I, organizat de

Societatea Profesorilor de Științe din Iași, în parteneriat cu Facultatea de Inginerie Chimică și
Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași


2 premii I



1 premiu II



1 premiu III



1 mențiune


Concursul online de chimie „Cristofor Simionescu”, organizat de Facultatea de Inginerie Chimică și

Protecția Mediului din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași


1 premiu I



1 premiu III

Concursul online „Chimia de drag”, organizat de Centrul Universitar „Nord” din Baia Mare


1 mențiune

Concursul Info(1) Cup, organizat de Centrul de Excelență Prahova - etapa internațională



1 premiu III și medalie de bronz

Concursul Info(1) Cup, organizat de Centrul de Excelență Prahova - etapa națională


1 premiu I și medalie de aur

Concursul interjudețean Mate && Info - secțiunea matematică-informatică, organizat de Colegiul
Național „Ștefan cel Mare” Suceava


1 premiu II

Concursul de matematică „LuminaMath” , etapa I


2 elevi de la învățământul primar au obținut punctaje mari

Concursul de matematică „LuminaMath” , etapa a II-a


2 elevi de la învățământul primar au obținut punctaje mari

Concursul de matematică „Brio Challenge”, etapa I


8 elevi de la învățământul primar, 1 elev de la gimnaziu și 1 elev de la liceu au obținut punctaje
mari

Concursul de matematică „Brio Challenge”, etapa a II-a


6 elevi de la învățământul primar au obținut punctaje mari

Concursul „Istoria în licee”, organizat de Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan

Cuza” din Iași


1 mențiune

Concursul național „Historia Magistra Vitae”, organizat de Societatea de Științe Istorice din România,
filiala Iași, în colaborare cu Inspectoratul Școlar județean Iași și cu Facultatea de Istorie a Universității

„Alexandru Ioan Cuza” Iași


1 premiu I



2 premii II



1 mențiune

Concursul interjudețean de științe socio-umane „Lucian Blaga - spirit european”, organizat de Liceul
Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași


2 premii I



2 premii II



2 premii III



2 mențiuni

Concursul „Om, Societate, Univers”, organizat la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” Iași


2 premii I



7 premii II



2 premii III

Festivalul național transdisciplinar pentru copii și tineret „Aripile speranței”, ediția I, online



3 premii I



3 premii II

Festivalul județean instrumental „Armonii prin talent și emoție”, organizat de Palatul Copiilor Iași


5 premii I

Expoziția virtuală „Our experience as Europeans”, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași în
parteneriat cu „Europe Direct” și Centrul de Formare pentru Educație Digitală


premiul pentru realizare artistică

Concursul „Ce înseamnă apa pentru tine?” - desene/colaje, organizat de Biblioteca Județeană „Gh.

Asachi” Iași și ApaVital Iași


1 premiu I



1 premiu II



1 mențiune

Concursul regional „ECO Art”, organizat de Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași


2 premii II



2 premii III

Participare și numeroase premii obținute de preșcolari la diverse concursuri.

CONCURSURI ALE ȘCOLII
Concursul interdisciplinar matematică-fizică-ştiinţe „Henri Coandă”, ediția a XI-a, din cadrul

proiectului „Performanța în universul științelor – perspectivă interdisciplinară”, desfășurat online în
data de 24.04.2021, adresat elevilor din clasele IV-VIII
Număr elevi participanţi:
 Lucrare scrisă individuală: 163 elevi de la 25 unități școlare din România (județul Iași) și
din Republica Moldova (Liceul de Creativitate şi Inventică ,,Prometeu-Protalent”, Liceul de
Creativitate şi Inventică ,,Prometeu-Prim”, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”); din Republica

Moldova au participat 49 elevi
 Postere: 49 echipe de elevi (147 elevi) de la 10 unități școlare din județul Iași
Parteneri:
 Societatea de Științe Matematice din România – filiala Iași
 Asociația „Recreații Matematice” – Iași

 Asociația ELPAR – Iași

Concursurile „Plăcerea lecturii și arta privirii”, „Lecturi multiple” și „Clip – idee critică” desfășurate online în

cadrul proiectului „Spiritul critic în context actual, european” în perioada martie-mai 2021
Număr elevi participanţi:


„Plăcerea lecturii și arta privirii” - concurs de reprezentare fotografică/ plastică a textului literar, adresat elevilor
din clasele V-XII: 67 elevi de la 20 unități școlare din capitală, unsprezece județe (Alba, Argeș, Botoșani,
Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Iași, Ilfov, Suceava) și din Republica Moldova



„Lecturi multiple” - concurs de comunicări on-line, adresat elevilor din clasele IX-XII: 23 elevi (22 lucrări) de la 11
unități școlare din nouă județe (Alba, Botoșani, Dâmbovița, Galați, Gorj, Iași, Prahova, Satu-Mare, Suceava) și din
Republica Moldova



„Clip – idee critică” – concurs de scurtmetraje, adresat elevilor din clasele IX – XII: 8 elevi (4 lucrări) de la 4 unități
școlare din capitală și trei județe (Botoșani, Iași, Prahova)

Parteneri:


Asociația Națională a Profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” (ANPRO)



Asociația ELPAR – Iași

Concursul de traduceri din limba română în limbile engleză, franceză, spaniolă, italiană

„Valențe europene în educație”, ediția a IV-a, desfășurat online în perioada martie-iunie 2021,
adresat elevilor din clasele IX-XII
Număr elevi participanţi:
 la traducerile în limba engleză: 149 elevi de la 23 unități școlare din opt județe (Bacău,
Botoșani, Galați, Ialomița, Iași, Neamț, Vaslui, Vrancea) și din Republica Moldova
 la traducerile în limbi romanice: 112 elevi de la 35 unități școlare din douăsprezece județe
(Argeș, Botoșani, Buzău, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Iași, Neamț, Teleorman, Vaslui, Vâlcea,
Vrancea) și din Republica Moldova
Partener:
 Asociația ELPAR – Iași

Simpozionul „Valenţe europene în educaţie”, ediția a XIV-a, adresat personalului didactic din

învăţământul preşcolar, preuniversitar și universitar, cu tema „Abordări didactice eficiente în crearea
unui sistem de educație rezilient în context pandemic”, s-a desfășurat online în data de 22 mai 2021.
Participare:

 cadre didactice din cinci țări (Turcia, Belgia, Republica Moldova, România)
 35 lucrări publicate
Parteneri:
 Departamentul de Învățământ Preuniversitar de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 Asociația ELPAR – Iași

Simpozionul „Omul și societatea”, adresat elevilor de liceu, organizat de Consiliul Școlar al Elevilor
de la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” - Iași, desfășurat online în zilele de 22 și 23 mai 2021.
Parteneri:
 Consiliul Școlar al Elevilor de la Liceul Teoretic „Miron Costin” - Iași
 Asociația ELPAR – Iași

PROIECTE ȘI PARTENERIATE EUROPENE ȘI TRANSFRONTALIERE

Proiectul Erasmus+ „Zwischen den Kulturen”,
aprobat pentru perioada 2018-2020 (prelungit până la data de 31.08.2021)
Parteneri:
 Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, România – coordonator de proiect
 Yavuz Sultan Selim Scientific Gymnasium, Turcia
 Tiskaduvidusskola, Letonia

Întâlniri transnaționale de proiect:
-

C4 (virtual): 26 aprilie-2 mai 2021
-

C5 (virtual): 14-20 iunie 2021
C6 (Letonia): 13-19 august 2021

 Proiectul Erasmus+ „European collaboration to improve the competencies of adults for educate the
emotional intelligence of preschool and primary school children”, proiect coordonat de Asociația EURO-IN Iași, în desfășurarea căruia sunt implicați elevi și profesori de la instituția noastră
 Parteneriat cu Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Protalent” - Chişinău, Republica
Moldova pentru organizarea în comun a diverse activități (culturale, sociale şi în domeniul educaţiei)
 Parteneriat cu Agrupamento de Escolas de Albufeira, Vale Pedras, Portugalia pentru organizarea
unui schimb de felicitări cu tema „Sănătate”
 Parteneriat cu Instituția de Educație Timpurie din Sărata Veche, Republica Moldova pentru
organizarea proiectului educațional „În grădina dovlecilor”

PROIECTE ȘI PARTENERIATE LA NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL, JUDEȚEAN, LOCAL



Parteneriate permanente cu comunitatea locală: Consiliul Local Iași, Primăria Municipiului Iaşi, Inspectoratul Județean
de Poliţie Iaşi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iaşi, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iași, Grădina
Botanică „Anastasie Fătu” Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai Ursachi”, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”
Iași ș.a.



Parteneriat cu Fundația ECDL (European Computer Driving Licence) în vederea organizării programului de
certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internaţional (centru acreditat de testare ECDL)



Parteneriat cu Twinkle Star Iași în vederea organizării programului de certificare Cambridge (centru de pregătire
Cambridge)



Parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași în vederea organizării de activități cultural-educative



Parteneriat cu Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași în vederea organizării de activități de informare, formare și
loisir



Parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași și Asociația „ELPAR” Iași

pentru

organizarea Taberei de Matematică și Limba română „Recreații de vară”, desfășurată în perioada 4-10 august
2021 la Muncelu de Sus



Parteneriat cu Students’ Academy of International Law (SAIL) în vederea derulării Proiectului de Educație
Juridică



Parteneriat cu CDAIS/ACORD, asociație de promovare a dezbaterilor academice la nivelul învățământului
preuniversitar și universitar



Parteneriat cu Caregivers SRL pentru derularea unui program de educație pentru sănătate



Parteneriat cu DSP Iași în derularea Campaniei „Sănătatea reproducerii - tu decizi ce este mai bine pentru tine”



Parteneriat cu Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași în derularea activităților „Turist în Romania” din
cadrul proiectului educațional județean „Educație prin turism”



Parteneriat cu Asociația „Școli pentru un viitor verde” în vederea organizării concursului „Atelierul de
creație”



Participarea preșcolarilor, elevilor și cadrelor didactice la derularea, în parteneriat cu diverse instituții, a
unor proiecte educaționale: „Traista cu sănătate”, „Discovery”, ,,Împarte-educă-donează”, ,,Lecturile ce mi-au

marcat devenirea”, „Sărbătoarea mărului”, „Prietenie în pandemie”, „Tradiții și obiceiuri românești”, „Educație
juridică”, „Fii tu cel mai frumos mărțișor”, „În așteptarea lui Iepurilă”, „Flori, soare și multă culoare – 1 Iunie”,
curs de șah etc.

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

Activitatea extracurriculară s-a derulat atât fizic (când a fost posibil), cât și online, într-o

diversitate de forme:


vizite de cercetare;



vizionări de spectacole;



activități interactive;



concursuri școlare;



recitaluri de colinde;



serbări;



expoziţii;



cercuri/cluburi de lectură,



radio online (DINAMIC FM);



proiecte care au vizat ameliorarea efectelor negative generate de pandemia de COVID-19 în
rândul elevilor (proiectul ART THERAPY);



momente dedicate unor evenimente importante din viaţa comunităţii locale și naţionale etc.

RESURSE UMANE
Cadre didactice – 77:

Personal didactic auxiliar - 9:

Personal
nedidactic 18 distribuiți
în
4 locații:

-

58 cu gradul didactic I – 75,32 %

- administrator financiar – 2

- îngrijitoare – 12

-

9 cu gradul didactic II – 11,68 %

- secretar – 2

- muncitori – 3

-

7 cu definitivat – 9,1 %

- bibliotecar – 1

- paznici – 3

-

3 debutanți – 3,9 %

- inginer sistem – 1

dintre care: cu titlul științific de doctor – 11 (14,29

- laborant – 1

%), inspectori școlari, metodiști I.S.J./C.C.D.,

- administrator de patrimoniu școală – 1

formatori, mentori de practică pedagogică, membri în

- administrator de patrimoniu grădinițe – 1

Centrul de Mentorat pentru debutanți, profesori CEX,
membri în consiliul consultativ al I.S.J. pe

management/ discipline, responsabili cercuri
metodice, membri în Corpul Național de Experți în
Management Educațional, diverse funcții în cadrul
asociațiilor profesionale (S.S.M.R., M.A.T.E.,

A.N.P.R.O.), membri ai Uniunii Scriitorilor din
România ș.a.

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Obținerea de grade didactice:
Participare la:
- Consfătuiri și cercuri metodice pe discipline
- Cursuri/programe/stagii de perfecționare
- Activități metodice, schimburi de experiență
- Workshop-uri, conferinţe, seminarii, simpozioane
Participare la realizarea politicilor educaţionale la nivel naţional:
- membru în Comisia Națională de avizare a auxiliarelor școlare
- membru în grupul restrâns al Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (C.N.E.E.)
- consultant al Băncii Mondiale în proiectul ROSE, desfășurat în colaborare cu U.M.P.F.E. (M.E.);

- membri în echipa de experți pentru județul Iași în cadrul proiectului POCU „Curriculum Relevant – Educație Deschisă
pentru toți” – CRED, proiect coordonat de M.E.
- formatori în cadrul Programului de Formare pentru Constituirea Corpului de Profesori Evaluatori pentru Examenele
și Concursurile Naționale (CPEECN)
- formatori în cadrul Proiectului SEE „Social Inclusion through Inclusive Education”
Publicarea de volume și articole
Coordonarea revistelor școlare
Colaborări la editarea broșurilor tematice

Cercuri metodice la nivel județean organizate online de Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”:

 Cercul metodic nr. 1 al consilierilor educativi și al directorilor adjuncți, cu tema „Valorificarea
potențialului activităților educative prin intermediul resurselor și instrumentelor online – provocări și

limite”, 11 decembrie 2020
 Cercul metodic nr. 1 învățământ preprimar, cu tema „Abordări educaționale actuale în contextul
învățării la distanță”, 11 decembrie 2020

 Cercul metodic al profesorilor debutanți – specialitatea matematică, cu tema „Strategii de
pregătire a Examenului Național pentru Definitivare în Învățământ”, 19 mai 2021
 Cercul metodic al profesorilor de istorie, grupa I - licee, cu tema „Strategii didactice în predarea
online a istoriei”, 26 mai 2021

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Plăţile efectuate din finanțările primite de la bugetul de stat au fost repartizate pe titluri de cheltuială astfel: cheltuieli

de personal, transport elevi, ajutor financiar „Bani de liceu” și burse „Republica Moldova”, plata sumelor prevăzute
prin hotărâri judecătorești devenite executorii având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma
dobânzii legale, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.
Din sumele alocate de Primăria Municipiului Iași s-au efectuat plăți pentru: materiale curățenie, încălzit, iluminat,
apă, canal, salubritate, deratizare și dezinsecție, reparații curente, polițe asigurare clădiri și bunuri aferente, obiecte
de inventar (laptopuri, camere cu trepied, table magnetice, pătuțuri la GPP 10 etc.), bunuri și servicii pentru
întreținere și funcționare, servicii SU și SSM, servicii medicina muncii, servicii formare profesională, chirie

grădiniță, transport personal didactic și auxiliar ș.a.
Pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a unității de învățământ, în contextul prevenirii
îmbolnăvirilor și a respectării normativelor actuale aflate în vigoare, prin achizițiile efectuate s-a urmărit atât
întreținerea și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar a spațiilor de școlarizare, cât și asigurarea
resurselor materiale pentru susținerea activităților de predare-învățare, scopul fiind acela de a diminua riscul
infecției. Astfel, s-au achiziționat materiale pentru prevenirea infectării și combaterea efectelor pandemiei
Covid-19 (săpun, prosoape de hârtie, dispensare cu dezinfectant pentru mâini, covorașe dezinfectante,
dezinfectanți, măști, mănuși).
Din fondurile Proiectului Erasmus+ „Zwischen den Kulturen” au fost achiziționate materiale sportive în valoare de
400 Euro și materiale pentru limba germană în valoare de 100 Euro.

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
OBIECTIVE URMĂRITE:
 implementarea politicii educaţionale a Ministerului Educației;
 crearea condiţiilor pentru asigurarea calităţii în educaţie;
 cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare;
 aplicarea corectă şi consecventă a principiilor managementului educaţional;
 dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a şcolii;
 consolidarea culturii organizaţionale;
 menţinerea şi creşterea capacităţii de relaţionare a unităţii de învăţământ cu autorităţile locale,
I.S.J. Iaşi, comunitatea locală;

 aplicarea principiilor pedagogice moderne în desfășurarea activităților didactice online / hibrid
utilizând tehnologiile digitale.

ACȚIUNI REALIZATE:
I. Proiectarea strategiei de coordonare și a direcțiilor de dezvoltare a unității de învățământ
II. Organizarea activităților unității de învățământ
III. Conducerea/coordonarea activității unității de învățământ
IV. Motivarea/antrenarea personalului
V. Formarea personalului didactic de predare pentru utilizarea tehnologiilor în cadrul activității de predareînvățare-evaluare
VI. Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ
VII. Comunicarea eficientă cu instituțiile ierarhic superioare, cu autorităţile administraţiei publice locale,
organizaţiile sindicale, reprezentanții părinților
VIII. Monitorizarea activității de formare continuă a personalului

PUNCTE TARI:


încadrarea cu personal didactic calificat;



proiectarea activităţii în concordanţă cu noul curriculum;



rigoare ştiinţifică în predarea conţinuturilor;



cadre didactice dedicate profesiei;



asigurarea suportului metodic în desfăşurarea lecţiilor;



asigurarea fiecărei clase cu echipamente electronice pentru desfășurarea lecțiilor online;



mentoratul practicii pedagogice, la disciplinele de învățământ pentru formarea inițială a studenților de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;



încurajarea elevilor pentru trecerea de la progres la performanța școlară;



proiectarea activităţii colectivelor de catedră şi comisiilor metodice;



realizarea programului de interasistențe;



manifestarea interesului crescut al cadrelor didactice pentru propria formare şi dezvoltare profesională, pentru
participarea la programe naţionale şi europene;



realizarea unui climat propice desfăşurării demersului didactic;



finalizarea în termen a pregătirilor pentru începerea anului şcolar (igienizarea spaţiilor de învăţământ, reparaţii
curente – văruit, vopsit);



folosirea resurselor financiare ale şcolii în interesul elevilor, cu respectarea prevederilor legale;



relaţia bună a şcolii cu comunitatea locală.

PUNCTE SLABE:

 necunoașterea legislației școlare de către elevi și personalul școlii;
 nerespectarea de către toți părinții a prevederilor Contractului educațional și a
Regulamentului de organizare și funcționare a CNGI;
 motivarea cu întârziere a absențelor elevilor de unii diriginți;
 nerespectarea regulamentului școlii de unii elevi;
 insuficienţa spaţiilor de învăţământ.

