Grup Şcolar de Chimie “Costin Neniţescu”
B-dul Theodor Pallady nr.26, Sector 3, Bucureşti
Telefon/ Fax: 345.38.65 / 345.09.20

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2007 – 2008
I. Activitatea Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare la nivelul unitatii de invatamant:
Întreaga activitate a Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative scolare si
extrascolare a urmarit în principal creşterea prestigiului şi a calităţii activităţii unităţii de
învăţământ prin activităţile desfăşurate cu elevii si profesorii, prin formele de parteneriat cu
inspectoratul şcolar de sector, municipiu, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, agenţi
economici.
Un element semnificativ, demn de mentionat, este acela că prin transpunerea în practică a
proiectului managerial al şcolii pe anul 2007-2008 s-a reuşit realizarea unui echilibru între
activităţile curriculare si extracurriculare.
Un rol educativ însemnat l-a îndeplinit şi mediul scolar şi practicile sociale compatibile cu
idealurile unei societati democratice aplicate în şcoală. S-a evitat stilul totalitar de organizare, sau încetăţenit practicile care să stimuleze iniţiativele membrilor colectivului, exprimarea opiniei.
S-a urmarit în mod constant ca spaţiul scolii să constituie un spatiu de manifestare a
responsabilităţii, a comportamentului decent de care sunt legate cinstea, onoarea, capacitatea de
respectare a promisiunilor, respectul reciproc, toleranţa fata de opinii diferite.
Desfăşurarea activităţii educative a implicat trei categorii de demersuri, care s-au exploatat
la maximum şi în scoala noastra:
- prima categorie a constituit-o coordonarea si sprijinirea activitatilor desfasurate în cadrul
Consiliului Consultativ al Elevilor
- a doua categorie este reprezentată prin demersurile special orientate: Orele de consiliere si
orientare scolara, educaţie civică, activităţile extracurriculare etc.;
- a treia categorie apelează practic la disciplinele şcolare din trunchiului comun şi la disciplinele
din zona celor la decizia scolii, toate având un potential ridicat in ceea ce priveste educatia
pentru valori, precum si strategii adecvate acestui scop.
Detaliind prima categorie de demersuri educative este important faptul că pe parcursul
întregului an s-a stimulat şi valorizat potenţialul elevilor prin îndrumarea şi sprijinirea acestora
în organizarea activităţilor în cadrul Cosiliului Consultativ al Elevilor– alegeri, comisii de lucru.
De fiecare data au fost rezolvate rapid, transparent şi eficient conflictele apărute între elevi şi
cadrele didactice şi nedidactice;
Detaliind a doua categorie de demersuri educative este important faptul ca pe parcursul
întregului an temele adoptate în cadrul orelor de consiliere şi orientare şcolara au fost conform
noilor programe. Toţi dirigintii si-au întocmit, încă de la începutul anului scolar, planificarea orei
de consiliere conform noilor norme.
Puncte tari:
• şedintele comisiei metodice a dirigintilor s-au desfasurat lunar, pe baza unei tematici
stabilite la
începutul semestrului;
• s-au folosit modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;
• portofoliile dirigintilor contin informatii relevante referitoare la organizarea clasei si
informatii precum profesorii clasei, responsabilitatile elevilor, fisele psihopedagogice ale
elevilor, componenta comitetului de parinti al clasei, caracterizarea psihosociala a clasei,
planificarea lucrarilor scrise semestriale, orarul clasei;

• tematica orelor de dirigentie au corespuns cu noua programa de Consiliere şi orientare,
ţinându-se cont de particularitătile de vârsta, personalilatea si preocuparile elevilor;
• s-au respectat planificarile calendaristice, componentele si subcomponentele educatiei,
integrandu-se noile tipuri de educatie (antreprenoriala, pentru mediu, pentru sanatate,
comunitara, pentru cetatenie democratica etc.);
Puncte slabe:
• foarte putini elevi au avut notele trecute în carnetele de note;
• desfasurarea scenariului didactic dupa tiparele clasice, rigide cu folosirea în exces a lecturii
şi expunerii, ceea ce a provocat indiferenta si retinere din partea elevilor;
• altă carenţă in activitatea de proiectare a activitatii dirigintelui – la unele cadre didactice au
lipsit
schiţele de proiect ale orelor de dirigentie.
Detaliind a treia categorie de demersuri educative este important faptul că pe parcursul
întregului an s-a stimulat şi valorizat potenţialul elevilor prin:
- Implicarea acestora în parteneriate internaţionale cu Belgia, Anglia, Germania, Cipru,
Estonia;
- Participarea acestora la Sesiuni de comunicări ştiinţifice, Conferinţe şi Concursuri
locale şi
naţionale:
- Participarea elevilor la Concursuri si Olimpiadele Scolare – rezultate bune la nivel de
sector,
municipiu, tara
- Participarea la realizarea revistei şcolii „CRISTAL”
II. Dirigenţie- Consiliere Şi Orientare
• Cursuri de formare
Cursul „ Ora de consiliere si orientare scolara – In vederea implementarii noii programe de
consiliere si orientare” – Curs organizat în scoală în colaborare cu Casa Corpului Didactic
din Bucuresti- 2 formatori – toţi diriginţii de la Nenitescu au urmat acest curs.
• Activitati metodice de perfectionare în aria curriculara Consiliere şi orientare la
nivelul unitătii
Realizarea unui CD cu exemple de lecţii de dirigenţie, teste, programe, CD pe care l-a primit
fiecare
profesor diriginte.
Participarea la Sesiunea de Comunicari Ştiintifice „All Science is Computer Science” –
sesiune
organizată în scoală, unde profesorii au prezentat şi lectii de dirigentie realizate cu ajutorul
calculatorului
folosind tehnici multimedia de prezentare.
• Implicarea Consilierilor psihopedagogici în activitatea de consiliere
Informarea şi consilierea elevilor, în vederea:
Cunoaşterii şi autocunoaşterii
Adaptării elevilor la mediul şcolar
Optimizării relaţiei: şcoală -elevi-părinţi
Prevenirea şi diminuarea factorilor care determina comportamente de risc sau disconfort
psihic.
Prevenirea factorilor de risc comportamental prin:
- Lecţii de consiliere educaţională cu tematică specifică:
educaţie pentru sănătatea sexualităţii,
prevenirea consumului de substanţe ilegale,
prevenirea comportamentelor agresive şi a conflictelor din mediul şcolar,

prevenirea prejudecăţilor de gen,
prevenirea abuzării fizice şi psihice a minorilor.
- Alte activitati (proiecte, programe) de prevenire a factorilor de risc comportamental şi de
stimulare a factorilor de protecţie:
Recomandări părinţilor pentru consultarea altor instituţii pentru probleme care nu ţin de
competenţa cabinetului propriu (centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale,
cabinete psihologice etc.)
Sprijinirea şi asigurarea asistenţei şi consilierii metodologice a cadrelor didactice (diriginţi, în
special) in cadrul comisiilor metodice/consiliilor profesorale.
III. Evaluarea stării disciplinare în invatamant la nivelul institutiei
o Parteneriat cu reprezentanţi ai comunităţii locale, agenţi economici. În cadrul Comisiei
de disciplină
şi frecvenţă a elevilor s-a colaborat permanent cu Poliţia de Proximitate, secţia 13 , sector 3,
Bucureşti si cu reprezentanti ai Politiei de Proximitate. Acestia au participat la orele de dirigentie
si au prelucrat elevilor reguli de comportament in vederea eliminarii violentei juvenile in scoala.
o Cu toate acestea numarul de elevi care au abandonat scoala in anul scolar 2007-2008
este mare- 52
de elevi (clasale a IX-a si a X-a) de la invatamant obligatoriu si 22 de exmaticulati (clasele din
ciclul superior al liceului). Părinţii acestor elevi nu au luat legatura cu scoala si nu sunt interesati
de soarta copiilor lor. Ca masura de remediere a situatiei membrii Comisiei de disciplina si
frecventa au intocmit tabele cu numele si adresele celor 52 de elevi aflati in situatia de abandon
scolar. Tabelele au fost înaintate politistului de proximitate, acesta urmând să facă vizite la
domiciliul acestor elevi. Rezultatele acestui demers urmeaza să sosească în scoală.
IV. Activitatea extraşcolară
•
Tipuri de activităţi:
Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare:
• Toţi profesorii care predau la clase terminale au stabilit un grafic de pregătire
suplimentară pentru examenul de Bacalaureat;
• S- au organizat Olimpiadele Şcolare la nivelul liceului, iar profesorii s-au implicat activ
în pregătirea elevilor pentru concurs;
• participarea echipelor şcolii la competiţii prevăzute în Calendarul MECT şi Direcţiei de
Sport a Municipiului - Olimpiada sportiva şcolara:
¾ Locul III - handbal fete – prof. Buzu Ioana
¾ Locul II – handbal băieţi – prof. Buzu Ioana
¾ Locul I – cu echipa de volei băieţi, calificându-se la faza pe Municipiu - prof.
Buzu I.
- echipele şcolii au participat în cadrul aceleiaşi Olimpiade şcolare, în faza pe sector la:
¾ Locul V – fotbal
¾ Baschet băieţi
¾ Şah
¾ Crosul Petrom – 20 elevi – locul 6
¾ Crosul Samsung – 20 elevi.
•
TOBACCO CAMPAIGN - 2007 CONCURSUL DE DESENE„ŢIGARA ÎN VIAŢA
MEA” Septembrie 2007, premierea elevilor oct.2007
Nr. Titlul premiului
Numele elevului/elevilor
Clasa Numărul
crt.
desenului
PREMIU PENTRU
Scărlătescu Valentin
12 G
57
1. UNIVERSALITATEA MESAJULUI
TRANSMIS ÎN CAMPANIA ANTI –
TABAC

2.

5.
6.

PREMIU PENTRU CEL MAI
OPTIMIST MESAJ AL CAMPANIEI
PREMIU PENTRU CEL MAI
PLASTIC DESEN AL CAMPANIEI
PREMIU PENTRU CEL MAI
SUGESTIV DESEN AL
CAMPANIEI
PREMIU SPECIAL
PREMIU SPECIAL

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PREMIU SPECIAL
PREMIU SPECIAL
PREMIU SPECIAL
PREMIU SPECIAL
PREMIU SPECIAL
PREMIU SPECIAL
PREMIU SPECIAL
PREMIU SPECIAL
PREMIU SPECIAL

3.
4.

Pânzaru Irina

13 J

67

Ion Ionuţ Alexandru

10 D

18

Drăguţ Loredana

12 F

40

Militaru Claudia şi Brumă Paula
Andrei Felicia şi Voicu Ana
Maria Cristina
Spilcă Alexandru
Moroianu Ştefana Raluca
Stanciu Andrei
Lungu Andrei
Niculescu Iuliana Rodica
Popescu Anca
Jacotă Cătălin şi Puiu Mihaela
Grigorescu Georgiana
Pitică Augustin

12 D
10 B

35
14

12 G
13 J
10 A
10 F
9G
12 D
12 D
13 I
13 J

56
63
9
28
8
33
34
60
70

•

PROIECTUL COMENIUS „ COMPUTER SUPPORTED TEACHING AND
LEARNING IN THE CURRICULUM„ anul III de derulare 2007-2008 – vizita în
România 7 – 11 noiembrie
2007. ECHIPA COMENIUS a şcolii în timpul vizitei dintre 7-11 noiembrie s-a implicat în
activităţile la nivelul şcolii în săptămâna Comenius ajutaţi de mulţi profesori şi elevi din şcoală;
• BALUL BOBOCILOR - Proiect national “ Super Bal” organizat de Coca-Cola
Romania –
proiectul scolii “Life is good at 40” a castigat selectia si am beneficiat de sprijinul CocaCola in organizarea Balului bobocilor – dec.2007 , premiul a constat într-o sponsorizare de
3000 de euro pentru balul de anul acesta;
• ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI -1 decembrie 2007 si 24 IANUARIE – ZIUA
UNIRII s- a
organizat o miniexpoziţie cu afişe aniversare de 1 decembrie si 24 ianuarie ;
• CRĂCIUNUL – SFÂNTA SĂRBĂTOARE A NAŞTERII DOMNULUI - Concurs”
Cea mai
frumoasa clasa” 20-22 decembrie2007
CÂŞTIGĂTORI AU FOST MULŢI….. cu mic cu mare toată lumea a împodobit
clasele în
aşteptarea lui Moş Crăciun şi a vacanţei.
• PROIECTUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI ŞCOLAREViolenţa NU
TREBUIE TOLERATĂ! prezentare PPT. Elevii clasei a XI-a H au fost inscrisi la Festivalul de
film “Spune NU violenţei în şcoli”- prof. Vasilica Adina şi Rusu Contesina.
• SPECTACOL DE TEATRU , FILM
Prof. Marin Camelia a organizat cu elevii vizionarea unor spectacole de teatru pentru
familiarizarea
acestora cu mediul cultural european;
Prof. Constantin Daniela a organizat cu elevii clasei a XII a D o acţiune comemorativă,
dedicată

poetului Mihai Eminescu, în ziua de 15 ianuarie 2008;Vizionări de spectacole: „Mama Boema”
spectacol de teatru – prof. Popa Virginia.
• CULTURĂ PRIN ARTĂ- Vizite la muzee, expoziţii tematice
- întâlnire organizată de Primăria Municipiului Bucureşti, în cadrul Târgului de carte
Gaudeamus, în
care s-a prezentat proiectul « Junior Press » participarea elevilor din colectivul de redacţie al
revistei şcolii, prof. Florentina Cristea;
- s-au oraganizat vizite didactice - tematice la INDAGRA, la invitaţia firmei Redox,
vizite la Târgul de carte – Gaudeamus – prof. Mircioagă Nectara, Dumitru Tudora, Dobre
Daniela.
• EXCURSII
20 octombrie 2007 – excursie la Predeal (drumeţie la cabana Poiana secuilor, vizitarea
mănăstirii
Caraiman din Buşteni).Eftimie Mihaela - clasa a X-a A, Negură Catrinel - clasa a X-a C, Rusu
Contesina - clasa a XI-a H
Prof. Oprişa Mihai împreună cu elevii clasei a IX-a D - pelerinaj la mănăstirile din Bucureşti
(Plumbuita,
Radu-Vodă, Antim, Catedrala Patriarhală)
Prof. Florentina Cristea cu elevii clasei a XI a A- excursie la Sibiu, unde au vizitat muzeul
Brukenthal şi
multe alte obiective ale capitalei culturale europene;
ALTE ACŢIUNI:
- participare la European Schoolnet în parteneriat cu Muzeul Europei concursul şcolar
„50 de ani
împreună în diversitate" 2007-2008 - Clasa a XIII I –tema Discriminare, prof. Mircioagă
Nectara.
- “Concursul national pe teme de protectia consumatorilor”editia a VI-a –2008 -la
nivelul scolii –
Vasilateanu Geanina, Foaltin Andreea Lavinia clasa 13 I prof. Mircioagă Nectara, Vasilica
Adina.
- 23 septembrie 2007 - în cadrul programului educational ,,BEAUTIFUL SCIENCE’’
organizat de
British Council cu scopul de a promova ştiinţele, doamnele profesoare Negură Catrinel, Eftimie
Mihaela şi Huideş Felicia şi elevele Jipa Mihaela şi Dobrotă Elisabeta (clasa 12A) au participat
la activitatea „Visualise – The Beautiful of Science”;
- 28 septembrie 2007 - doamna Negură Catrinel a participat împreună cu elevii clasei 12A,
la proiectul
„RESEARCHERS NIGHT IN ROMANIA”, finantat de Uniunea Europeana si desfăşurat
concomitent în 29 de ţări ( www.researchersnight.ro), pentru a aduce tinerii tot mai aproape de
ceea ce înseamnă cercetare;
- participarea la Simpozionul Internaţional de Religie-Istorie-Literatură, ediţia I cu tema”
Egali într-o
Europă unită”, din cadrul programului Naţional Educativ: Festivalul şanselor tale, profesor
Valentin Buică.
- 24.01.2008 – doamna profesoară Rusu Contesina, s-a implicat în organizarea lucrărilor
Atelierul –
expozitie de experimente reale sub egida Hands on Science organizat la Liceul Teoretic „Al. I
.Cuza”, cu prilejul zilei liceului. De asemenea, a obţinut în acest semestru Certificatul de
Evaluator ECDL şi s-a implicat în activităţile desfăşurate pentru deschiderea Centrului de
certificare ECDL- Neniţescu.

- Doamna Huideş Felicia a realizat SITE-UL COMENIUS cu adresa
htpp://www.freewebs.com/ictcomeniusnenitescu/, iar în vacanţa intersemestrială
(07.02.2008) a organizat cursul „10 paşi de urmat în crearea propriului Web Site” la care au
participat 23 de profesori;
- Revista „CRISTAL”se găseste postata pe
htpp://www.freewebs.com/ictcomeniusnenitescu, site-ul
şcolii la adresa http://www.nenitescu.ro/ si pe site-ul Primariei Municipiului Bucuresti la adresa
http://www.pmb.ro/ la sectiunea diverse, reviste licee/colegii. Revista şcolii „CRISTAL” a
obţinut Locul II pe sector si Locul II pe municipiu la Concursul de Reviste Scolare - editia
2007 şi a obţinut Locul I pe sector si Locul I pe municipiu la Concursul de Reviste Scolare editia 2008.
- Doamna Mircioagă Nectara a făcut un site pentru liceu în care au fost puse informaţii
utile pentru
elevi de exemplu activităţile extrascolare, concursurile etc.– elevii pot să-l acceseze să se
informeze şi să posteze impresii, poze etc.. Adresa este: http://molecula.wik.is/.
- prof. Iulia Bulacu şi profesor Tănasă Adrian au obţinut o MENŢIUNE pe Municipiu cu
un echipaj
al clasei a XI a A, SECŢIUNEA ISTORIE/SOFT EDUCAŢIONAL; prof. Iulia Bulacu a
participat în perioada 27-30 noiembrie 2007, la Constanţa, la o sesiune de comunicări la nivel
internaţional ,, Nav-med-edu”;
- prof. Tănăsescu Cristina în calitate de preşedinte al Comisiei de Crucea Rosie, a distribuit
pliante şi
materiale, utile în orele de dirigenţie, calendare Crucea Rosie.
- 11 aprilie participarea la concursul national « EUROSCOLA », concurs al cărui scop era
verificarea
cunostintelor despre Uniunea Europeana din perspectiva tratatului de la Lisabona, dar şi a
capacităţii elevilor de a structura şi argumenta într-o limbă straină propria lor părere despre
comunitatea europeană. Participarea la această activitate extraşcolara a implicat o munca de
echipă, elevii având de răspuns la un chestionar amplu, de o sută de întrebări despre Uniunea
Europeană şi realizarea unui eseu în engleza sau franceza. Profesori coordonatori : Adina
Vasilică, Iulia Bulacu şi Gabriela Ciolacu.
- 1 Martie 2008 activitate extracurriculară « NENIŢESCU ÎN ALB ŞI ROŞU ». Sub
această
titulatură, elevii liceului au recurs la potentialul lor creativ, împodobind sălile de curs cu planşe,
desene, colaje, flori, baloane rosii şi albe, mărţişoare. Pentru a invita pe toata lumea să se alăture
acestei activităţi, a fost realizat un afiş personalizat pe care elevii l-au multiplicat şi distribuit
în liceu. Au fost împărtite diplome elevilor care au avut cele mai frumoase sali de clasa.La
aceasta activitate au participat toti elevii scolii, coordonati de profesorii diriginti.
- Concurs ThinkQuest International 2008, realizarea unui site web dedicat protectiei
mediului.
Pentru realizarea acestui site care va apărea ca link la site-ul scolii http://mystik.ro/nenitescu/, au
avut loc, în perioada 20-30 aprilie, numeroase activitati de echipa: conceptie grafică, redactarea
si traducerea textelor, inregistrari audio, cautarea de informatii stiintifice. La aceasta activitate a
participat un grup de 5 elevi din clasa 12 D coordonati de profesorii: Adina Vasilică, Nectara
Mircioagă si Gabriela Ciolacu.
- Colaborare cu Televiziunea Schooltv din Olanda reprezentată de producătorul Tatiana
Oei în
vederea realizării de interviuri cu elevii şcolii pentru emisiunea Geoclips destinată elevilor din
Olanda. Coordonatori Adina Vasilică şi Loredana Babiuc.

- Programul organizat de liceul nostru pentru editia 2008 « Spring Day in Europa », sub
titlul
« CETĂŢEAN ÎN EUROPA – UN MOZAIC AL IDENTITĂŢILOR CULTURALE » a fost
următorul:în perioada 5 – 8 mai, au fost realizate colajele şi prezentările power point a câtorva
din ţările Uniunii Europene ( prin tragere la sorti au fost desemnate clasele care vor reprezenta
câte o ţară din Uniunea Europeana); 9 Mai, ZIUA EUROPEI ( 12 mai), în sala Comenius a
liceului nostru, vor fi prezentate colajele şi lucrarile power point despre ţările europene. In
aceeaşi zi vor fi prezentate şi activităţile echipei participante la concursul « Euroscola »,
prezentarea eseului colectiv « Cetăţean în Europa »; postarea pe site-ul “Spring Day” – “15
minute de celebritate”.
- ZIUA MONDIALA A MEDIULUI - 5 iunie 2008 în Parcul “Al. I. Cuza” din Bucuresti
elevii claselor a XI-a B si a XI-a C insotiti de doamnele diriginte prof. Popa Vigirnia si prof.
Bulacu Iulia au participat la manifestarile organizate în parc de Primaria sectorului 3 si IS3..
- “ECOCLUB pentru NATURA” - înfiintarea CLUBULUI ECOTURISTIC de la Grup
Scolar de Chimie "Costin Nenitescu" din Bucuresti în parteneriat cu ASOCIATIA ECOLOGIE
SPORT TURISM ( http://www.aest.ro/), structura asociativa de tineret ce a permis derularea de
activitati prin intermediul cărora tinerii sunt ajutati să redescopere frumusetile si binefacerile
naturii fiind derulate o serie de programe ecoturistice. În februarie 2008, a fost încheiat un acord
de parteneriat cu Asociaţia ,,Ecologie – Sport – Turism’’ (EST) în vederea derulării proiectului
,,AVENTURA în NATURĂ’’, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti,
Autorităţii Naţionale pentru Tineret, Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti, Regiei
Naţionale a Pădurilor prin Serviciul ,,Arii Protejate’’şi Serviciul Public Salvamont Zărneşti.
Dintre activităţile principale ale proiectului putem spicui: distribuirea materialelor informativeducative, distribuirea revistei trimestriale ,,Pădurea şi Viaţa’’, studiu individual, cursuri de
iniţiere în domeniul ecoturismului şi turismului sportiv pentru tineret, expuneri şi videoproiecţii
lunare cu tematică, aplicaţii practice în Parcurile Naţionale şi Naţionale Bucegi, Comana, Cozia
şi Piatra Craiului, înmânarea certificatelor de ecovoluntar, tabere ecoturistice. Dintre acţiunile
deja derulate de elevii liceului nostru în cadrul Cubului Ecoturistic putem enumera:
21 martie 2008 - acţiune organizată la sediul central al Regiei Naţionale a Pădurilor
“ROMSILVA” unde au avut loc:Videoproiectie şi expunere susţinută de către ing. Dr. Machedon
Ion cu tema « Funcţiile de protecţie şi recreere ale pădurilor din împrejurul Bucureştiului » ,
distribuirea unor materiale informat-educative puse la dispoziţie de R.N.P
29 martie 2008 - CONCURS DE ORIENTARE TURISTICĂ organizat în pădurea Brăneşti
unde elevilor li s-a prezentat busola şi harta turistică şi li s-a explicat modul lor de utilizare. La
acest concurs una dintre echipele elevilor liceului nostru a obţinut menţiune şi a fost
recompensată cu tricouri.
03 aprilie 2008 - acţiunea organizată la EcranClub unde au avut loc: Prezentarea
echipamentului montan, distribuirea unor materiale informat –educative puse la dispozitie de
R.N.P. anunţarea programului excursiei organizată în perioada 05-06 aprilie 2008, în Parcul
Naţional « Piatra Craiului ».
05-06 aprilie 2008 - Aplicaţie în Parcul Naţional «Piatra Craiului».
19 aprilie 2008 - acţiunea organizată la EcranClub unde au avut loc: Videoproiecţie despre
protejarea parcurilor naţionale şi naturale anunţarea programului excursiei organizată în perioada
02-04 mai 2008, în Parcul Naţional «Cozia», s-a marcat ,,LUNA PĂDURII’’
02- 04 mai 2008 - Aplicaţie în Parcul Naţional «Cozia», staţiunea Căciulata.
10 mai 2008 - acţiunea "UN PARC CURAT" organizată de Direcţia pentru Tineret a
Municipiului Bucuresti unde a avut loc ecologizarea spaţiului verde din zona cuprinsă între
"Ecran Club" şi staţia de metrou "Politehnica".
23 mai 2008 - acţiune organizată la Muzeul Ţăranului Român cu prilejul ZILEI EUROPENE A
PARCURILOR unde au avut loc: vernisajul expoziţiei cu discursuri oficiale, conferinţa de

presă, degustare de produse tradiţionale. Elevii participanţi Brad Ana Maria , Jipa Gabriel,
Tănase Laurenţiu, Urda Dănuţ , Stan Gabriela de la clasa a X-a A şi Borcan Valentin, Batorii
Lucian, Macaşoi Ionuţ, Pârşoiu Andrei de la clasa a X-a C coordonaţi de: prof. Catrinel Negură,
Eftimie Mihaela, Contesina Rusu şi Huideş Felicia.
- SIMPOZION PENTRU PROFESORII din Bucuresti “All Science Is Computer Science”
Ediţia a III-a, a avut loc luni - 26 mai 2008 începând cu ora 9.00 la Grupul Şcolar de Chimie
“COSTIN NENIŢESCU” având 2 secţiuni: * matematica, informatica, stiinte ale naturii si
tehnologii şi * stiinţe umaniste. Simpozionul este organizat în cadrul Proiectului Comenius
“Computer supported teaching and learning in the curriculum” din cadrul programului sectorial
Comenius finanţat de Comisia Europeană şi se adresează profesorilor din învăţămâtul
preuniversitar din Municipiului Bucureşti.
- SIMPOZION PENTRU ELEVII din Bucuresti “All Science Is Computer Science”Ediţia
a III-a, a avut loc luni - 24 martie 2008 începând cu ora 9.00 la Grupul Şcolar de Chimie
“COSTIN NENIŢESCU” - simpozion organizat in cadrul Proiectului Comenius “Computer
supported teaching and learning in the curriculum” din cadrul programului sectorial Comenius
finanţat de Comisia Europeană şi se adresează elevilor din invăţămatul preuniversitar din
Municipiului Bucureşti.
- Concursului naţional de produse finale ale proiectelor de cooperare europeană,
“MADE FOR EUROPE” EDIŢIA A II-a, 28 martie 2008 Faza pe Municipiul Bucureşti locul
II la secţiunea module interactive.
MODULE
INTERACTIVE

II

GRUPUL ŞCOLAR DE
CHIMIE "C.
NENIŢESCU"

COMENIUS

COMPUTER SUPPORTED
TEACHING AND
LEARNING IN THE
CURRICULUM

- ULTIMUL CLOPOŢEL - Absolvenţii claselor a XII-a (liceu ruta directa) şi a XIII-a (liceu
ruta progresiva) au participat la festivitatea prilejuita de incheierea cursurilor - vineri 13 iunie
2008. Lacrimi de bucurie, flori, premii ... ultima ora de DIRIGENŢIE. BALUL
ABSOLVENŢILOR – Olăneşti/ Bulgaria iunie 2008.
• Analiza, conţinuturi, rezultate, disfuncţionalităţi, măsuri
Puncte tari:
• existenta unei viziuni unitare asupra activitatilor educative scolare si extrascolare;
• la începutul anului scolar s-au realizat documentele specifice activitatii de planificare a
activitatii
educative: Planul managerial al coordonatorului educativ, Programul activitatilor educative
şcolare şi extraşcolare, Graficul desfăşurării acestor activitaţi, Planificarea şedinţelor cu părinţii;
• s-au constituit comisiile si subcomisiile educative, s-au elaborat programe de activitate ale
acestora, sau stabilit responsabilitatile, graficul de desfăşurare şi modul in care se face evaluarea/feed-backul;
• s-au identificat prioritatile activitatii educative, funcţie de specificul şcolii şi în consonanţă
cu
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei privind asigurarea calitatii in educatie si strategia
MEdCT pentru perioada 2006-2008;
• permanent s-a reactualizat punctul de informare din şcoala- referitoare la activitatea educativa
scolara si
extrascolara, facilitandu-se astfel mai buna cunoastere a acestui tip de activitati;
• s-a organizat Comisia educativă a scolii, alti responsabili de subcomisii educative, presedintii
Consiliului

Consultativ al elevilor si Consiliului reprezentativ al parintilor, membri ai comunitatii locale cu
care se colaborează în actul educativ.
Puncte slabe:
• lipsa de implicare a unor cadre didactice in activitatile educative, lipsa instrumentelor de
stimulare a
profesorilor şi a elevilor, sarcinile numeroase care revenin coordonatorului de proiecte şi
programe prin fisa postului duc la o suprasolicitare a acestuia în detrimentul actului educativ;
• slaba implicare a părinţior în activitatile scolii, deziteresul multora dintre ei faţă de soarta,
anturajul şi
preocupările copiilor lor;
• absenteismul şi abandonul scolar în creştere, în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă
cele mai
eficiente pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen;
Evaluarea activităţilor educative presupune instrumente precise, elemente de cuantificare etc.
Toate acestea sunt ceva mai greu de realizat în acest domeniu. Totusi unele elemente se regăsesc
în rezultatele unor teste şi sondaje aplicate unor clase de liceu. De ascmenea, folosirea dialogului
argumentativ în comunicarea cu ceilalţi, în cadrul unor întâlniri şi dezbateri realizate în şcoală au
fost relevante, prin calitatea subiectelor dezbătute şi a întrebărilor puse. Rezultatele muncii
educative sunt sintetizate de obicei prin elementul „starea disciplinară”, dar multe din rezultatele
muncii educative devin vizibile abia mai târziu, după intrarea tinerilor în viată: devin sau nu
devin oameni de valoare, respectă sau nu respectă principiile democratice s.a.m.d.
15.09.2008
Coordonator pentru proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare
Prof. Adina Vasilica

