Viaţa de voluntar
“Sunt voluntară deoarece vreau să fiu
puntea dintre fericirea şi suferinţa oamenilor”
Voluntariatul este unul dintre cele mai importante lucruri din viaţa mea de adolescentă. Întotdeauna am
avut o dorinţă nestăpânită de a ajuta oamenii indiferent
de condiţia lor.
În acţiuni de voluntariat m-am implicat încă de la
vârsta de 12 ani alăturându-mă Organizaţiei Cercetaşilor.
Împreuna cu ei am avut parte de nişte ani plini de aventuri
de neuitat şi de prietenii care vor rămâne în sufletul meu
pentru totdeauna, însă adevărata viaţa de voluntariat a
început în momentul în care am împlinit 15 ani.
De un an de zile sunt dedicată trup şi suflet Organizaţiei „Crucea Roşie”, Filiala Braşov, o organizaţie non-guvernamentală pe
care eu o numesc familie.
Căldura cu care sunt primite toate persoanele m-a convins să dau o şansa
acestei activităţi extraşcolare şi vă spun sincer că nu am regretat nici unul din
paşii care au urmat.
Am participat la toate activităţile care au avut loc în perioada în care am
fost la novici, fapt care m-a ajutat să avansez foarte repede la seniori. Printre
acestea se număra „ Ziua antifumat”, unde am încercat să fim alături de oameni şi
să îi convingem să renunţe la acest viciu măcar pentru o zi. De asemenea au loc
şi activităţi amuzante cum ar fi „Treasure Hunt”, unde am reuşit să redescoperim
istoria şi frumusețile Brașovului alături de noi persoane.
Pentru unii viaţa de voluntar poate fi dificilă, dar pentru mine momentul în care aflu că va avea loc o nouă acţiune pentru ajutorarea oamenilor mă simt
revigorată şi impulsionată să mă reîntâlnesc cu noii mei prieteni în sediul în care
are loc „magia”.
O altă activitate la care am luat parte este „Banca de alimente”, o acţiune
care încurajează indivizii să doneze alimente neperisabile persoanelor nevoiaşe.
Aici am descoperit că spre deosebire de aparenţe există şi oameni cărora le pasă
de viaţa altora şi doresc să împartă puţinul lor cu nimicul altora.
În momentul de faţă nu îmi pot imagina cum ar fi viaţa mea fără voluntariat şi fără şedinţele săptămânale, care mă fac mândră şi încrezătoare că ceea ce
învăţ aici îmi va fi de folos pe viitor.
Totodată mă implic şi în activităţi de voluntariat din afara Crucii Roşii,
toate acestea adunate ajutându-mă să scap de stres şi să adorm liniştită gândindu-mă că am reuşit prin acţiunile mele să contribui la clădirea unei lumi mai
bune.
Butuc Ioana, clasa a IX-a B
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Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că îţi dă testul şi
apoi îţi spune care era lecţia
Anii de liceu reprezintă o etapă dificilă în viaţa unui
tânăr care încearcă acum să-şi croiască drumul în lumea
plină de mistere, să fie Om în lumea oamenilor.
Colegiul Naţional „Unirea” m-a găzduit şi îndrumat
timp de 3 ani, aici m-am format, am înţeles ce înseamnă să
fii pregătit pentru viitor şi cum trebuie să faci asta. Activităţile şcolare şi extraşcolare la care am participat mi-au
oferit şansa să descoper multiple domenii de activitate, interesante, de care m-am simţit atrasă, dar una dintre aceste
activităţi a fost specială şi vă voi explica de ce. Având în
minte cuvintele lui Vasile Ghica „şcoala pregăteşte tineretul pentru zbor, nu pentru praznic”, vă mărturisesc experienţa mea „de angajat”, care a avut un rol însemnat în formarea şi desăvârşirea
profilului meu educaţional. Colegiul Naţional „Unirea” a derulat un proiect de
parteneriat cu marile firme nemţeşti din Braşov, FIT FOR FUTURE, prin care
elevilor li se oferea şansa să fie angajaţi timp de o săptămână în diverse domenii
de activitate.
Reprezentanţii acestor firme au susţinut o prezentare, informând elevii cu
privire la modalităţile de angajare pentru o săptămână. Primul pas era întocmirea
unui CV. Sincer, pentru mine a fost o întreagă aventură, deoarece un CV care să
poată să atragă atenţia angajatorului e dificil de făcut, mai ales că trebuia să-l
trimitem la cel mult două firme de prestigiu şi să dovedim că suntem elevi ai unui
liceu renumit. După o lungă aşteptare am fost admisă la firmele dorite (Drӓxermaier şi Schaeffler). În ziua mult aşteptată am trăit o mulţime de emoţii, care
m-au făcut să înţeleg cât de hotărât şi serios trebuie să fii într-o asemenea situaţie,
pentru a reuşi să duci la capăt ceea ce ţi-ai propus. După terminarea interviului
am fost anunţată, spre bucuria mea, că am fost admisă la ambele firme. Alegerea
a fost foarte grea, deoarece amândouă veneau cu oferte greu de refuzat, provocându-mă să-mi demonstrez abilităţile, calităţile şi să încerc să-mi depăşesc limitele. M-am hotărât să aleg firma Schaeffler, gândindu-mă că îmi va putea oferi o
perspectivă reală asupra a ceea ce îmi doresc să fac în viitor.
Nu pot uita nici acum entuziasmul pe care-l aveam când am păşit în curtea
fabricii şi emoţiile copleşitoare, care m-au învăluit la vederea halelor uriaşe pe
lângă care treceam. În scurt timp, am aflat că am fost repartizată în Departamentul
de Resurse Umane, pe partea de Administraţie. În acest departament am întâlnit
oameni deosebiţi, de la care aveai ce învăţa şi care, cu mult drag, îţi explicau
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fiecare amănunt din munca făcută cu atâta seriozitate, încât, te întrebai, dacă vei
putea să fii şi tu ca ei cândva. În plus, am avut şansa să cunosc şi alţi elevi, care
voiau să trăiască această experienţă fundamentală pentru existenţa unui tânăr în
formare, angajarea de probă la firma Schaeffler. Am înţeles astfel, împreună, ce
înseamnă să lucrezi într-o companie multinanţională şi am legat prietenii, cred
eu, pentru toată viaţa. Colega mea, Cătălina Rogozan, din clasa a XII-a D este
una dintre prietenele pe care mi le-am făcut în acest context, în cadrul acestui
proiect.
După ce am participat la mai multe activităţi din acest domeniu şi am
învăţat care sunt calităţile esenţiale ale unui om care lucrează la resurse umane
(selectivitate, empatie şi dinamism) am realizat unde greşisem la interviul pe
care-l acordasem pentru a ajunge aici şi cum pot să atrag atenţia unui angajator,

punându-mi în valoare calităţile.
Participând la acest proiect, mi-am dat seama că experienţa nu poate fi
comparată cu informaţiile din cărţile citite de-a lungul adolescenţei şi că totul
trebuie trecut prin prisma unei experienţe. M-am bucurat nespus că liceul mi-a
oferit o astfel de provocare şi că mi-am putut crea o nouă viziune despre ce
înseamnă cu adevărat să munceşti într-o companie de prestigiu, conştientizând
cât de mult contează să iubeşti ceea ce faci, pentru că ,,dacă munceşti ceea ce-ţi
place, nu vei munci nicio zi din viaţa ta”.
Astăzi, când sunt în pragul absolvirii, mă mândresc cu faptul că am fost
elevă a acestui Colegiu care m-a învăţat că teoria trebuie validată practic prin
experienţă.Trebuie să lupţi pentru a-ţi atinge idealurile, pentru a putea înfrunta
examenele vieţii. Totul depinde de tine, de capacitatea ta de a înţelege că
,,experienţa este cel mai dur profesor” şi lipsa acesteia este cea mai ,,groaznică
corigenţă”.
Urez succes generaţiilor care vor veni în acest liceu şi îi sfătuiesc pe elevi
să participe la cât mai multe activităţi şcolare şi extraşcolare, pentru că fiecare
dintre ele le vor aduce numai beneficii în viaţă. Mulţumesc domnului profesor
Ioan Halmaghi că mi-a oferit ocazia să vă împărtăşesc această experienţă şi sper
ca fiecare tânăr să-şi creeze propria ,,experienţă de unirist”.
Duicu Geanina-Ioana - clasa a XI-a E
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Arta de a trăi frumos
Cu toţii am primit un dar: Viaţa. Cu toţii ne dorim
să fim fericiţi. Cu toţii am primit toate resursele de care
avem nevoie pentru a ne procura această fericire. Însă,
vom putea fii fericiţi dacă nu trăim frumos? Poţi fii fericit
ducând o viaţă dezordonată? O viaţă în care te dezamăgeşti pe tine şi pe cei din jurul tău?
În acest articol, vreau să îţi vorbesc despre acele
“resurse” pe care le posezi. Vreau să împărtăşesc cu tine
ceea ce am învăţat. Poate ceea ce o să îţi spun, nu va fi ceva nou pentru tine,
poate o să te plictisească de moarte, însă scriu acest articol cu speranţa că o să îţi
folosească, fie doar să îţi amintească unele lucruri.
Vreau să ştii cât de special eşti! Să ştii că nu mai e nimeni ca tine! Probabil
ai auzit de atâtea ori aceste cuvinte încât nu mai eşti conştient de adevărată lor
valoare. Gândeşte-te că înainte de a te plămădii în pântecul mamei tale, Dumnezeu te cunoştea deja. El te-a adus pe lume din iubire. Te-a creat pentru a fii veşnic
fericit. Fiind creaţi din iubire, explică setea noastră după această. Însă problema
nu este că ne dorim să fim iubiţi de cei din jurul nostru ci că nu ştim cum să ne
facem iubiţi.

Trebuie să găseşti această iubire în tine. Este esenţial să ai o relaţie bună
cu tine însuţi. Când ai o relaţie bună cu tine, poţi avea o relaţie bună şi cu ceilalţi.
Cum ai putea să îi accepţi şi să îi iubeşti pe alţii când nu te poţi accepta şi iubii
pe tine? Cum poţi să dai ceva ce nu posezi? Cum poţi primii ceva ce nu poţi da
înapoi? Având o relaţie bună cu tine o să ai şi cu cei din jurul tău o relaţie bună,
bazată pe iubire şi acceptare.
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Acceptarea de sine o văd ca o cunoaştere a limitelor noastre. În primul
rând o cunoştinţă generală referitoare la specia umană. Trebuie să ştii că eşti un
om; supus greşelii, imperfecţiunii şi păcatului. Însă vreau să îţi spun un secret.
Nimeni nu îţi cere să fii perfect! Dumnezeu ştie că nu poţi fii perfect. El ştie că
eşti doar ţărână. Dacă Dumnezeu, care este perfecţiune nu îţi cere să fii perfect,
de ce ţi-ar cere asta oamenii din jurul tău, care, că şi tine, nu pot fii perfecti?
Poate, singurul care îţi cere să fii perfect eşti chiar tu. De ce ţi-ai chinui conştiinţa
inutil cu acest gând? Dacă eşti în această situaţie ar fii bine să îţi deschizi ochii şi
să recunoşti că nu poţi fii perfect. Astfel vei învaţă să te accepţi.
În al doilea rând, trebuie să ai o cunoştinţă individuală a defectelor tale.
Lucruri pe care în mod natural nu le poţi schimba. Lucruri date de gena ta, cum ar
fi aspectul şi anumite trăsături de caracter. Aici e important să faci difereta între
aspectele care trebuie să fie acceptate şi cele care nu trebuie să fie schimbate.
Poate te numeri printre numeroşii tineri care acordă o mare atenţie aspectului fizic. Pentru a trăi frumos, trebuie să ai demnitatea şi curajul de a recunoaşte
că eşti mai mult decât acel trup. În societatea de astăzi, când valorile dictate
de societate sunt profund imorale, poate fii foarte greu să îţi arăţi valorile tale
adevărate. Însă, ce este frumosul? Cine poate da cu exactitate o definiţie pentru
acest cuvânt? Secretul este că tu singur stabileşti ce este frumosul. Tu eşti cel
care decide dacă arăţi bine sau nu. Însă, de ce ai vrea să arăţi bine, când ai putea
să te simţi bine? Nu uita: ”Standardele dictate de societate sunt greşite, nu noi.”
Revenind asupra acceptării de sine vreau să îţi spun că tu eşti cel care decide dacă îşi acceptă limitele sau nu. Însă, dacă nu o să îţi accepţi propriile limite
nu o să poţi să te iubeşti cu adevărat, iar acest fapt va duce la dezordine sufletească şi tulburare; cine îşi doreşte aşa ceva? Cred că acceptarea de sine e cel mai
uşor lucru pe care ni-l cere Dumnezeu. Noi suntem cei care ne complicăm făcând
dintr-un lucru uşor unul imposibil. Ce poate fi mai uşor decât să spui: “Asta e! Nu
pot face nimic că să schimb acest lucru. Accept situaţia”?
Nu ştiu dacă ai observat până acum, dar ceea ce încerc să îţi transmit este
că totul depinde de tine. Tu eşti cel care decizi cum îţi trăieşti viaţă, însă şi cel
care va suporta consecinţele alegerilor tale. În viaţa cotidiană vor apărea tot felul
de obstacole, tu eşti cel care decizi cum le faci faţă. Totul stă în alegerile pe care
le faci! Nici nu îţi închipui câte lucruri bune poţi face, peste câte probleme poţi
trece fără să faci o adevărată tragedie din ele şi în fine, nici nu îţi poţi închipui
cât de frumos îţi poţi trăii viaţa! Eşti dotat cu toate resursele pentru a trăii cât mai
frumos; trebuie doar să le descoperi în tine însuţi.
Cu toţii trecem prin strâmtorări, cu toţii avem zile proaste, cu toţii putem
fii trişti, însă diferenţa e că unii aleg să trăiască frumos în orice împrejurare.
Pentru a fii trist, uneori nu e nevoie decât de simpla existență, dar pentru a fii
fericit e nevoie de mai mult decât simpla existență ci de conştiinţă, bună voinţă,
demnitate şi puţin efort! Aceste “resurse” sunt deja în tine căci ai fost creat să
trăieşti frumos. Foloseşte-le!
Burlacu Ana Maria, clasa a IX-a D
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RAPORT
privind starea învăţământului în Colegiul Naţional
UNIREA - an şcolar 2013 – 2014
Consiliul profesoral ,
Consiliul de administraţie,
Consiliul de Administraţie :
•

prof.Cocoradă Sorin

•

prof.Croitoru Gabriela

•

prof.Buzulescu Dana

•

prof.Horjea Claudiu – secretarul Consiliului de administraţie

•

Roşca George – reprezentant al Primarului

•

Duțu Tudor – consilier local

•

Martin Vasile – consilier local

•

Pușcariu Radu – consilier local

•

Enescu Liliana – reprezentant din partea Asociației de părinţi a
Colegiului.

•

Borcoman Raluca – reprezentant din partea Asociației de părinți a
Colegiului.

•

Dincă Stelian – reprezentant al părinților.

Director : prof. Hurghiş Gabriela
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Deviza şi viziunea:
AMA SAPIENTIAM !
Iubeşte înţelepciunea pe care ţi-o dau studiul şi experienţa !
Misiunea şcolii:
Şcoala noastră asigură fiecărui elev o educaţie de calitate, în spirit european şi o instruire adecvată nevoilor personale, dezvoltându-i totodatăcapacităţile de adaptare şi orientare pentru a-şi găsi locul potrivit într-o societate aflată
într-un proces continuu de schimbare.
Ne raportăm la valorile democraţiei formând competenţele necesare societăţii actuale, iar ţinta noastră este ca elevul SĂ ŞTIE, SĂ FACĂ, SĂ FIE.
Promovăm valorile autentice şi vizăm creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin formarea resursei umane şi printr-o comunicare eficientă între
şcoală-elevi-părinţi
Obiective manageriale propuse în anul şcolar 2013 -2014:
 Promovabilitate 100% la examenele naţionale
 Obţinerea titlului Şcoală europeană
 Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale
 Dezvoltarea parteneriatului cu părinţii
1.
-

Curriculum
programele şcolare după care s-a studiat au fost cele aprobate de Ministerul Educaţiei

Naţionale şi au fost programate prin intermediul planificărilor anuale
personalizate ale fiecărui profesor ;
- distribuirea orelor la dispoziţia şcolii s-a făcut respectând specializarea claselor;
-

orele opţionale au venit în completarea celor din trunchiul comun şi curriculum diferenţiat şi au fost repartizate în urma aplicării procedurii prevăzute de legislaţia în vigoare.Un criteriu limitativ a fost acela al încadrării
în numărul minim de ore acolo unde a fost posibil (respectiv clasele a XI-a
şi a XII-a). Pentru fiecare curs ca disciplină nouă a existat fie o programă
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aprobată de MEN, fie una avizată de ISJ ;
-

pentru predarea conţinuturilor a fost utilizată întreaga bază materială şi documentară a şcolii: cele trei laboratoare de informatică, laboratoarele de fizică, biologie, chimie, CDI, Centrul American, cabinetele de limbi moderne, precum şi auxiliarele: table interactive, videoproiectoare, CD-player-e.

-

la unele materii, orele de curs au cuprins activităţi complementare desfăşurate în şcoală sau în afara ei : vizite, vizionări de spectacole, ateliere de
creaţie.

-

elevilor li s-a oferit posibilitatea de a participa la ore de pregătire suplimentară în afara orelor de curs în vederea promovării cu rezultate foarte
bune a examenelor naţionale (Evaluarea naţională şi Bacalaureat) în cadrul
« Săptămânii altfel » propunerile de activităţi venite din partea părinţilor
şi elevilor s-au îmbinat cu proiectele cadrelor didactice astfel încât această
perioadă a fost utilizată spre folosul tuturor participanţilor.

-

în luna noiembrie a avut loc vizita de expertiză a reprezentanţilor MEN,
Institutului Francez şi Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare pentru
analiza activităţii desfăşurate în Colegiul Naţional « Unirea » la clasele bilingve francofone. Cu această ocazie, pe lângă interviul cu directorul şcolii
şi analiza documentelor conducerii, au avut loc asistenţe la orele profesorilor implicaţi în Proiectul interdisciplinar – la disciplinele non-lingvistice
(geografie, istorie, fizică, biologie) şi la limba franceză. Au avut loc şi două
întâlniri : cu părinţii elevilor şi cu elevi ai secţiei. Rezultatul a fost pozitiv, Colegiul Naţional « Unirea » făcând dovada că îndeplineşte la nivel
superior indicatorii de evaluare, aşa cum a fost completat în chestionarul
premergător vizitei.

2.

Resurse umane
2.1 Elevi

La începutul anului şcolar au fost înscrişi 822 elevi, din care 605 la liceu şi
217 la gimnaziu.Faţă de anul trecut au fost 19 elevi mai mult, chiar în condiţiile
în care Inspectoratul Şcolar al judeţului a limitat şcoala la o singură clasă de
gimnaziu.
Raportul dintre băieţi şi fete arată o continuare a creşterii numărului de
băieţi ( cu 3 procente faţă de anul trecut): 553 fete (67,27%)
269 băieţi
(32,73%)
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La clasa a IX-a, tabelul admiterii arată astfel:
Profil
Uman - Filologie bilingv spaniolă
Uman – Filologie bilingv engleză
Uman - Filologie bilingv franceză
Uman - Ştiinţe sociale
Real matematică-informatică

Prima medie

Ultima medie

2013
9,28
9,72
9,48
9,86
9,64

2013
7,59
8,98
7,14
9,12
9,10

2012
9,35
9,73
9,53
9,52
9,24

2012
7,73
8,59
7,04
8,68
8,71

Tendinţă
+
+
+
+

Provenienţa elevilor din clasa a IX-a
An şcolar

Braşov

alte localităţi

din total

2009 - 2010
109 (72,67%)
41 (27,33%)
150
2010 - 2011
92 (61,33%)
58 (38,67%)
150
2011-2012
86 (61%)
55 (39%)
141
2012 - 2013
95 (67,85%)
45 (32,15%)
140
2013 - 2014
94 (67,14%)
46 (32,86%)
140
- Se observă o creştere a ultimelor medii de admitere la aproape toate clasele
- Se păstrează, cu mici diferenţe, o proporţie constantă între elevii proveniţi din
municipiul Braşov şi cei veniţi din afara oraşului sau din alte judeţe.
Elevii admişi în clasa a V-a au avut medii de admitere peste 5. Concurenţa
nu a fost foarte mare – 42 candidaţi - dar nivelul elevilor admişi este bun şi foarte
bun, aşa cum se poate vedea în tabelul cu rezultatele la învăţătură.
Situaţia la învăţătură pe clase, la sfârşitul anului şcolar, este prezentată
în tabelul următor:
liceu:
CLASA înscrişi

rămaşi

romovaţi

repetenţi

66.99

77.99

88.99

99.99

IX A

30

30

30

9

18

3

IX B

29

29

29

2

22

5

IX C

26

26

26

1

11

7

7

1

20

10

5

11

10

4

IX D

31

32

31

IX E

30

30

30

1
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10

XA

32

33

33

2

17

14

XB

31

31

31

1

15

15

XC

25

25

25

1

15

9

XD

33

34

34

1

14

19

XE

28

28

28

12

12

2

XI A

31

30

30

20

10

XI B

36

36

36

5

31

XI C

31

31

31

2

13

16

XID

35

37

37

XIE

23

22

22

XII A

30

30

XII B

35

XII C
XII D
XII E

2

1

16

20

6

11

2

30

5

18

7

35

35

1

11

23

28

28

28

1

22

5

34

34

34

1

18

15

25

24

24

8

10

6

3

gimnaziu :
CLASA
VA
VIA
VIB
VIIA
VIIB
VIIC
VIIIA
VIIB

înscrişi rămaşi
27
25
28
25
30
19
32
34

28
26
27
26
30
17
29
34

p ro m o vaţi
28
26
27
26
30
17
29
34

BACALAUREAT
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66.99

1
1

77.99

8910
8.99 9.99
4
24
7
18
11
14
10
10
1
8
20
5
4
15
11
1
4
30

Tabelul următor prezintă promovabilitatea la examenul de bacalaureat
în ultimii 5 ani
an şcolar
2009 - 2010

prezentaţi admişi
164
164

respinşi

promovabilitate
100 %

2010 - 2011
2011-2012
2012 -2013
2013 – 2014

158
132
141
151

3
8
4
1

98,10%
93.93%
97,16%
99,34 %

155
124
137
150

Primele zece locuri dintr-un clasament al mediei la examenul de
bacalaureat au fost ocupate de următorii elevi:

Numele şi prenumele

Clasa

M e d i e
bacalaureat

STELEA V. CĂTĂLINA-ANDREEA
PANDELEA D. DANIEL-BOGDAN
PAVEL V. ADELINA
STÎNGĂ A.C. PAULA-ANDREEA
BOTAS I.S. DENISA-IOANA
ANDREI L.C. ANA-MARIA
RUNCEANU I. IOANA-RALUCA
BALINT I. ANDRA-ROXANA
HĂRȚĂGANU-CHINCIȘAN D. ALEXA
BORICEANU F.P. ANDREEA-ROXANA

XII D
XII E
XII D
XII A
XII B
XII B
XII D
XII B
XII A
XII D

9.96
9.91
9.75
9.70
9.66
9.63
9.61
9.58
9.53
9.51

Echivalări :
Limba engleză 		
30 (CAE, IELTS, ECL)
Limba franceză		
21 (DELF)
Limba spaniolă		
20 (DELE)
Informatică			
86 (ECDL)
Toate examenele au putut fi susţinute în şcoală, cu excepţia CAE şi IELTS.
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Bacalaureat cu menţiune bilingv francofonă – 71.42 %, în creştere faţă
de anul trecut : 63.63%.
Inscrişi
Admişi
Respinşi
28
20
8
Bacalaureat spaniol – nu au fost elevi înscrişi. O posibilă cauză este
schimbarea lectorului spaniol şi, în consecinţă, o diferenţă de abordare a materiei
Evaluare Naţională
Din care
Medii

Nr. elevi

<5

55.99
6
4
5

66.99
6
5
7

77.99
11
4
10

88.99
15
20
17

Lb. română
63
0
Matematică
63
2
Evaluare Naţi- 63
0
onală
Elevii cu cele mai mari medii la evaluarea naţională
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99.99
25
23
24

10
5
-

Numele şi prenumele
BARBU Iulia
CIOTLĂUŞI Oana
IENEŞEL Maria Cristina
RUGINĂ Arina Ioana
HERŢIOGA Alexandra
BOTA Liviu

Clasa
VIII A
VIII B
VIII B
VIII B
VIII B
VIII B

Media
9.85
9.82
9.80
9.78
9.78
9.59

Concluzii :
Majoritatea mediilor se situează între 8 şi 9,99, rezultat ce reflectă o
pregătire consecventă pentru materiile de examen.
Diferenţa dintre mediile de intrare în liceu şi cele de ieşire rezultă din
lipsa ponderii mediei la toate obiectele de studiu, aşa cum a fost în cazul admiterii
Elevul care nu a reuşit la examenul de bacalaureat face să nu fie atins
obiectivul propus la începutul anului şcolar, de a avea promovabilitate 100% la
examene. Totuşi, procentul de 99,34 este unul foarte apropiat de ţinta propusă,
iar cauza acestui eşec a constituit-o numărul mare de absenţe acumulate în timpul
celor patru ani de liceu.
Cadre didactice
În anul şcolar 2013-2014, pentru elevii Colegiului Naţional UNIREA au fost
necesare 50,57 norme didactice, acoperite de 53 cadre didactice, raportul elevi /
cadru didactic fiind 16,25.
La acestea se adaugă 8 norme pentru personalul didactic auxiliar şi 11 norme
pentru personalul nedidactic.
Total norme
titulari
titulari (cumul+plata cu ora)
suplinitori calif. (>5 titularizare)
suplinitori calif. (neparticip. Titulariz.)
pensionari
didactic auxiliar
nedidactic
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69,57
37,84
4.30
5,32
0,33
1,78
8
11

Tabelul următor prezintă nivelul de perfecţionare al cadrelor didactice
care au funcţionat în Colegiu în anul şcolar 2013-2014
doctorat
gradul I
gradul 2
definitivat
fără definitivat

3
28
7
5
0

Preocuparea pentru formarea continuă şi respectarea Ordinului Ministrului Nr. 5562 din 7 octombrie 2011este ilustrată în tabelul următor :
Nr crt Numele si prenumele
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ramona ALUPOAEI
Maria AXENTE
Liviu BACIU
Gabriela BORŞAN
Anca BUTOERU
Dana BUZULESCU
Viana CHIŢU
Mihaela CIOBANU
Sorin COCORADĂ
Luminiţa COCOŞ
Mihaela CONSTANTIN
Gabriela CROITORU
Claudia DRĂGAN
Elisabeta GIURGIU
Ioan HALMAGHI
Claudiu HORJEA
Gabriela HURGHIŞ
Adrian ILIUŢEANU
Laurenţiu LUCA

Grad
didactic
doctorat
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
II
I
I
I
I
I
Definitivat

112

Anul
obţinerii
2007
2006
2003
2010
2012
2005
2002
2005
1988
1996
2012
2001
2010
2000
1990
2003
1999
1992
1982

To t a l
credite
75
119
57
208
157
62
150
95
120
7
102
14
138
41
120
15
129
7
7

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Magdolna LUCA
Magdalena MĂGIRESCU
Astrid MANOIU
Judith MUT
Mihaela NEMEŞ
Mugur PASTIN
Aurora PETREA
Claudia ROŞCA
Neculai SAVIN
Ana Maria ŞENDRUC
Cecilia SOŞU
Florenţa TRIPŞA
Viviana VARTIC
Doina MIHAI

I
I
I
II
II
I
II
I
Doctorat
I
I
Definitivat
I
I

34

Ioan DUMBRAVĂ

I

-

1996
2012
2014
2012
2011
2010
2010
2011
2008
2012
2006
2000
1992

7
138
112
150
90
90
112
97
15
131
15
57
22
7
7

Concluzii :
din cei 33 profesori înregistraţi, 18 respectă prevederile legate de credite;
apropierea de vârsta de pensionare scade preocuparea pentru dezvoltare
profesională, dar aceasta nu este o regulă generală;
cadrele didactice sunt preocupate, în primul rând, de obţinerea gradelor
didactice;
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Alupoaei R

Cocoș L

Palas C

Stoianovici G

Savin N

Horjea C

Șoșu C

Comisia metodică de LIMBA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ ŞI
LITERATURA UNIVERSALĂ
I. Activitatea ştiinţifică şi metodică
a) Pregătirea științifico-metodică a membrilor comisiei este evidențiată prin activitățile în diferite comisii/formațiuni de lucru pe disciplină:

Savin;
Savin;

• Profesori metodiști: prof. R. Alupoaei, prof. C. Horjea, prof. N.
• Membri în Consiliul Consultativ al ISJ: prof. C. Șoșu, prof. N.

• Membri în Comisia pentru proba practică/ inspecţia specială la
clasă în cadrul examenului de titularizare: prof. R. Alupoaei, prof. L.
Cocoş,prof. C. Palas, prof. N. Savin;
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• Formatori în programe de specialitate: prof. R. Alupoaei, prof.
N. Savin (Formarea continuă a profesorilor de limba română în societatea cunoașterii, POSDRU /87/ 1.3/ S/ 63576);
• Propunători de subiecte în cadrul unor concursuri școlare sau
al olimpiadelor de profil: prof. N. Savin, prof. C. Horjea, prof. C. Șoșu,
prof. R. Alupoaei;
• Evaluatori în cadrul examenelor naționale și/sau al olimpiadelor
școlare: toți membrii catedrei;
• Instructor și arbitru în cadrul competițiilor de dezbateri: prof. L.
COCOȘ;
• Propunători de opționale (elaborare de programă și suport de
curs): opționalul Limba română-normă și abatere(prof. R. ALUPOAEI,
clasa a XI-a A)
• b) Activități metodico-științifice
• Lecții demonstrative: prof. R. Alupoaei, prof. C. Horjea, prof.
N. Savin- în cadrul procedurii de selecție pentru dobândirea statutului de
profesor metodist;
• Expuneri în cadrul microcercului: „Dezbaterea ca modalitate
alternativă de cultivare a gândirii critice”(prof. L. Cocoș);
• Organizarea unor olimpiade: olimpiada de limbi clasice (faza
județeană) și olimpiada de lingvistică (faza județeană);
• Pregătirea suplimentară a elevilor participanţi la examene şi
concursuri (sistemul clasic al întâlnirilor de lucru, potrivit programului
anunțat sau pregătire la distanţă prin tutoriale online şi utilizarea poştei
electronice)- toți membrii catedrei;
c) Coordonarea unor cercuri/ cluburi la nivelul școlii

• Coordonarea cenaclul literar Alpha (prof. C. HORJEA);
• Realizarea revistei Alpha (prof. L. COCOȘ);
• Coordonarea echipei de teatru Deltantract (prof. L. COCOȘ);
• Coordonarea activității Clubului de lectură pentru gimnaziu,
proiect derulat în colaborare cu editura Art (prof. R. ALUPOAEI);
d) Publicații/ Recenzii

• Cecilia Șoșu - articolul Noi, revista Zori de zi ;
• Cecilia Șoșu - articole de specialitate în Anuarul Repere culturale românești în Peninsulă, Editura Rediviva, Milano 2013;
• Claudiu HORJEA - Sugestii privind programele de limba şi
literatura română la liceu, articol publicat în „Tribuna învăţământului”
şi în volumul „Colegiile centenare şi Academia Română”, Bucureşti,
Editura Sigma, 2013
• Cristina Licuță - Farmecul discret al comunismului. Sau nu.,
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Mozaicul, nr. 10 (180)/2013,p. 15;
• Cristina Licuţă: Anotimpul căutării esenţelor, Mozaicul, nr. 1112 (181-182)/2013, p. 20;
• Cristina Licuţă: Poziţia copilului, Corpul T, nr. 1/2013, pp. 103104;
• Cristina Licuţă: O vară foarte instabilă, Corpul T, nr. 2/2013, pp.
99-100.
II. Inițierea/ implementarea/ derularea unor proiecte
a) Parteneriate (județene, naționale, internaționale)

• Parteneriat cu clubul Interact în vederea desfășurării activităților
de debate -prof. L. Cocoș;
• Parteneriat educațional pentru organizarea Simpozionului Internațional „Confluențe cantemirene” (cu Liceul Teoretic Ion CreangăChișinău și Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”- Onești, jud Bacău)-prof. R. Alupoaei;
• Parteneriat cu Asociația Cultural Științifică ”Vasile POGOR” –
Iași- prof. C. Șoșu;
• Parteneriat cu Spitalul de copii în cadrul proiectului „100 de
cocori”- prof. R. Alupoaei;
• Colaborare cu membri ai Academiei Române din Roma (referent cultural Gabriella Molcsan, poeta Magda Niță, corespondent Radio
România Internațional ElenaPostelnicu) sau cu Centrul Cultural Italo
Român, respectiv Editura ”Rediviva” din Milano (Violeta Popescu,
Gabriela Trandafir, Ingrid Beatrice Coman) - prof. Cecilia Șoșu;
b) Proiecte

• EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ –CONCURS ”ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ”, ediția a IV-a – 2-3 noiembrie 2013 (19 elevi participanți de la Colegiul Național Unirea);
• 100 CENTO ANNI GRANDE GUERRA – LA SCUOLE
PER LA STORIA –CENTANARIO – PRIMA GUERRA MONDIALE
2014/2018 (Lucrările și documentarele elevelor Diana Ștefănescu- XI B,
Ramona Bortoc- XI B și Andra Cărăușu- XI B intrând în etapa finală
pentru desemnarea premiilor și mențiunilor)
• Realizarea unor studii de cunoaştere personală şi de dezvoltare
personală, în colaborare cu studente de la Facultatea de Psihologie Prof. Luminiţa COCOŞ
• Realizarea, împreună cu elevii, a unui film de prezentare a CDI,
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şi participarea la un concurs naţional de prezentare a acestor centre, în
colaborare cu Iuliana MĂHULEŢ şi Gabriela BECK - Prof. Luminiţa
COCOŞ
• Realizarea spectacolului dedicat zilei colegiului – 24 ianuarie
– în colaborare cu prof Astrid Mănoiu şi prof. Doina Mihai - Prof. Luminiţa COCOŞ
• Organizarea spectacolului de Crăciun, în colaborare cu prof.
Astrid Mănoiu şi prof. Gariela Borşan - Prof. Luminiţa COCOŞ

III. Rezultate la olimpiade și concursuri
a) Olimpiade
Olimpiada de limbi clasice, etapa județeană
- Ișoiu Aniela Sorana – clasa a IX-a D - Premiul III – faza județeană
- Popovici Adriana Elena - clasa a IX-a B - Premiul II – faza
județeană
- Iancu Mihai Cristian – clasa a IX-a A – Premiul I – faza județeană și calificare etapa națională
b) Concursuri școlare
• 1. Expoziția Internațională - concurs ”ÎNVINGĂTOR
PRIN ARTĂ” – ediția a IV-a, 2-3 noiembrie 2013
La acest concurs, Colegiul Național ”Unirea” – Brașov a obținut
la secțiunea Creații literare,prin grupul de elevi coordonat de prof.
Cecilia Șoșu, TROFEUL DE EXCELENȚĂ.

NR:
NUMELE ȘI PRENUCRT: MELE ELEVULUI

SECȚIUNEA

CLASA

PREMIUL

1

Bortoc Ramona

Creții literare

a XI-a B TROFEU

2

Bulmagă Alexandra

Creații literare

a XI-a B

3

Coman Andrei

Creații literare

a XII-a B TROFEU

4

Drăgan Andrada

Creații literare

a XII-a B TROFEU

5

Iorga Maria

Creații literare

a XII-a C TROFEU

6

Mocrei Alexandra

Creații literare

a XI-a D

TROFEU

7

Moșu Ioana

Creații literare

a XI-a D

TROFEU

8

Radu Caterina

Creații literare

a XI-a D

TROFEU

9

Rusu Ana

Creații literare

a X-a A

TROFEU

10

Saucă Elena

Creații literare

a XII-a C TROFEU

117

TROFEU

11

Steinesz Maria Luiza

Creații literare

a XI-a B

TROFEU

12

Ștefănescu Diana

Creații literare

a XI-a B

TROFEU

13

Voicu Ana

Creații literare

a XI-a B

TROFEU

14

Vrînceanu Claudia-Maria Creații literare

a XI- a D

TROFEU

15

Alungulesei Diana

Fotografie, ppt -uri etc.

a X-a A

PREMIUL I

16

Liga Roberto

Fotografie, ppt-uri, etc.

a X-a A

PREMIUL I

17

Rotaru Sabrina Ștefania

Fotografie, ppt-uri, etc.

a X-a A

PREMIUL I

18

Soare Andreea Ramona

Fotografie, ppt-uri, etc

a XII-a B

PREMIUL I

19

Suciu Andreea

Fotografie, ppt-uri. Etc. a X-a A

PREMIUL I

2. Concursul internațional de poezie „GIOVANI E POESIA” de la
TRIUGGIO (MILANO) – septembrie 2013 – 1 iunie 2014 - ediția XXIII
Nr.

Numele şi prenumele elevului

Secțiunea

Titlul lucrării

Ștefănescu Diana-Antonia- Premiul Giovani Voci

Secțiunea C
13-17 ani

2

Bortoc Ramona
Elena- Premiul
Giovani Voci

Secțiunea C
13-17 ani

3

Sulle debolezze – Despre slăbiciuni
L`amore materno – Dragostea
de mamă
Colpa – Vina
Giocare all`artefice – Joaca de-a
meșterul
Nelle conchiglie si ode il mare –
În scoici se aude marea
Attimo – Clipa
Infanzia in rosso e bianco – Copilărie în alb și roșu
Inventario - Inventar
La strada - Strada

Bulmagă Alexandra Secțiunea C
13- 17 ani
Secțiunea C Lacrima di mamma – Lacrima
Moșu Ioana
13- 17 ani – mamei
poezia dedicată mamei

crt.
1

4
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5

Tudosoiu Marina

6

Ștefănescu Diana,
Bulmagă Alexandra, Bortoc Ramona

Secțiunea C
13 – 17 ani

Mamma –Mama Abisso – Abis
La tua cicatrice – Cicatricea ta
L`amore addormentato – Iubirea adormită
P R O I E C T OMAGGIO A MIHAI
ȘCOLAR
EMINESCU – Omagiu lui Mihai Eminescu
Calendar latin/italian/român

3. Concursul județean Consumul de agramatisme dăunează grav sănătății limbii române
Drăgan Andrada - Clasa A XII-A B – Premiul I – La Secțiunea Eseuri
4. Concursul naţional Literatur@ Lasă-ne să te citim (Constanţa-C.N.
„Mircea cel Bătrân”)
-Premiul II la Secţiunea PROZĂ : Ştefănescu Diana ( XI B)
-Menţiune la Secţiunea POEZIE: Ştefănescu Diana ( XI B)
-Menţiune la Secţiunea TEXT SATIRIC: Florea Marius
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Croitoru G

Drăgan C

Hurghiș G

Mărgirescu M

Alexe L

Nemeș N

Petrea A

Constantin M

Vlad M

COMISIA DE LIMBI ROMANICE

Activităţi desfăşurate în perioada septembrie 2013 – iunie 2014
Catedra de limbi romanice şi-a desfăşurat activitatea didactică conform
calendarului activităţilor prevăzute la începutul anului şcolar 2013 – 2014.
La Consfătuirile Naţionale de la Bucureşti a participat prof. Gabriela
Croitoru. Diseminarea informaţiilor strict legate de franceză şi spaniolă au fost
făcute la Consfătuirile de la ISJ Braşov, cu şefii de microcerc. Şefii de microcerc:
prof. Aurora Petrea şi Mihaela Constantin au prelucrat materialele primite de la
Minister, în cadrul şedinţelor.
Planificările au fost întocmite conform programelor în vigoare. Testele
iniţiale au fost date la toate clasele şi au fost întocmite planurile remediale, în
funcţie de rezultate.
Participarea la serbări: Ziua Europeană a limbilor srăine, Ziua Spaniei,
Serbarea de Crăciun, Ziua Liceului, Zilele Francofoniei, El Día de la Madre a
fost un prilej pentru membrii catedrei de a organiza diferite activităţi şi de a pune
1.
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în valoare talentul elevilor de la clasele bilingve, franceză şi spaniolă, dar şi de la
clasele, care studiază franceza ca L2.
Responsabila secţiei bilingv francofone, Gabriela Croitoru şi
responsabila MIP, prof. Dana Buzulescu s-au deplasat la Bucureşti, în luna
octombrie, la şedinţa liceelor bilingve.
În luna martie 2014, Doamna Director Gabriela Hurghiş, alături de prof.
Gabriela Croitoru s-au deplasat la Bucureşti, la Institutul Francez şi la Ambasada
Franţei, cu ocazia aniversării a zece ani de existenţă a secţiilor bilingve. Cu acest
prilej, s-a decernat colegiului o diplomă de onoare.
În luna noiembrie Ataşata culturală cu probleme de învăţământ de la
Ambasada Franţei, Pierrette Captal şi reprezentantele partenerului român:
Doamna Inspector de limbi romanice, Manuela Anghel din MEN şi reprezentanta
CNEE, Luiza Daniluc au expertizat secţia franceză a liceului. Domniile lor au
desfăşurat mai multe activităţi: inspecţie la profesorii de franceză de la secţiile
bilingve şi la profesorii DNL, discuţii de specialitate cu profesorii impliocaţi
în MIP, întâlniri cu elevii secţiei şi cu părinţi, chestionar adresat echipei,
discuţie cu directorul Colegiului. Rezultatul expertizei a arătat că activitatea din
Colegiul Naţional „Unirea” corespunde descriptorilor de performanţă la nivelele
superioare.
În luna februarie, elevii echipei de teatru în limba spaniolă, coordonaţi
de lectorul spaniol, Felipe Rodríguez, au participat la Festivalul Naţional de
teatru.
Toţi profesorii de franceză şi spaniolă au participat la Olimpiadele
locale şi judeţene.
Evaluatori la Olimpiada Naţională de limbi romanice de la Tg. Mureş
au fost: Gabriela HURGHIS, Gabriela CROITORU şi Mihaela CONSTANTIN.
Propuneri de subiecte pentru Olimpiadele Judeţeană şi Naţională au
făcut Gabriela HURGHIS (franceză) Gabriela CROITORU (spaniolă) şi Mihaela
CONSTANTIN (italiană) liceu şi gimnaziu, şi Claudia DRĂGAN – gimnaziu.
Evaluatori la Comisia de Atestate au fost prof. Mariana VLAD şi
Mihaela CONSTANTIN.
Îndrumători de atestate: prof. Gabriela HURGHIS şi Gabriela
CROITORU.
Evaluator la proba anticipată a Bacalaureatului francofon, clasa a XI a
C: prof. Mariana VLAD.
Bilingue en fête, a avut loc în Sala festivă, în luna iunie. Elevii clasei
a XI a C, sub îndrumarea profesorilor DNL-işti şi a prof. de franceză Gabriela
CROITORU şi Luminiţa ALEXE au prezentat proiectul „Les citadelles de Ţara
Bârsei”.
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Evaluatori la Examenul de admitere în clasa a IXa, bilingv au fost
profesorii: Gabriela CROITORU, Luminiţa ALEXE, Mariana VLAD, Mihaela
NEMES şi Mihaela CONSTANTIN.
Profesoarele Mariana VLAD şi Gabriela CROITORU au fost evaluatori
la Bacalaureatul francofon.
Prof. Gabriela CROITORU a fost evaluator la Bacalaureatul spaniol, la
Bucureşti, la elevii Colegiului „Iulia Haşdeu”.
2. Parteneriate şi colaborări (cu I.S.J., cu alte instituţii, cu alte arii
curriculare din cadrul colegiului etc.)
Profesorii de franceză, Gabriela Croitoru şi Luminiţa Alexe au corectat
sintezele proiectului bilingv al elevilor din clasa a XI a C, care are loc, în fiecare
an, conform acordului de parteneriat dintre Ambasada Franţei şi Ministerul
Român al Educaţiei Naţionale.
- mai 2014 – schimb de experienţă - vizită la Şcoala Italiană “Aldo
Moro” din Bucureşti, cu un grup de 20 de elevi din clasa a VIII-a A, intensiv
italiană, profesor Mihaela Constantin.
- a continuat parteneriatul tradiţional cu Liceul Teoretic „Jean-Louis
Calderon” din Timişoara
3. Formare continuă şi dezvoltare personală
- 2.11.2013 - “Franceza pentru cei mici” – curs de formare organizat de
Institutul Francez din Bucureşti împreună cu Alianţa Franceză şi ISJ Braşov
(atestat de participare) - prof. Mihaela Constantin
- 11.03.2014 – “Faciliter les pratiques pour une classe dynamique:
travailler l’oral, le lexique et les stratégies avec la nouvelle méthode Saison” –
formare organizată de Centrul de Carte Străină Sitka Alaska în colaborare cu ISJ
Braşov (certificat de participare) - Mihaela Constantin
- participarea la Colocviu în vederea prezentării temei pentru obţinerea
gradului didactic I- prof. Mihaela NEMEŞ, Mihaela CONSTANTIN
•

•

Stagiul de abilitare examinatori DELE, nivel B1-2, organizat de
Institutul Cervantes Bucuresti (curs online, perioada 16.IX-20.X.2013),
Mihaela Nemeş
Cursul de perfecţionare pentru profesorii de limba spaniolă din
România (“Actualización Didáctica en Enseñanza del Español como
Lengua Extranjera: tecnologías y didácticas del español”),organizat
de Ambasada Spaniei - Agregaduría de Educación Política Social y
Deporte en Rumanía- şi Universitatea din Granada, în perioada 25-29.
XI. 2013, Bucureşti- Mihaela Nemeş
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•

•

4.

Cursul de perfecţionare pentru profesorii de limba spaniolă “Curso de
Lengua y Cultura española” organizat de Ministerul Educaţiei din Spania
şi Universitatea Internaţională “Menéndez Pelayo”din Santander, în
perioada 7-11.VII.2014, Santander – Spania- Mihaela Nemeş
preînscriere la gradul didactic I şi preinspecţie pentru gradul I – prof.
Claudia Drăgan
Acţiuni personale (publicaţii, comunicări ştiinţifice, etc.)

- membru al colectivului de redacţie al CD –ului „ Cu SMART învăţarea
limbii franceze
este un joc” ( material didactic auxiliar pentru clasa a VIII a limba 2 de
studiu) - prof. Claudia Drăgan
5. Rezultate la olimpiade şi concursuri
(etapa locală, etapa judeţeană, etapa naţională, etapa internaţională)
Olimpiada
Limba italiană coordonator Mihaela CONSTANTIN
etapa judeţeană
premiul I - BARBU Iulia ( VIIIA)
premiul II - SĂVULESCU Larisa ( VIIIA)
premiul III - CEAUŞU Maria ( VIIIA)
etapa naţională
premiul III – BARBU Iulia ( VIIIA)
Limba spaniolă
etapa judeţeană
premiul I: ZVONARU Admina - clasa a IX-a A ( profesorii clasei:
Gabriela CROITORU şi Felipe RODRÍGUEZ)
premiul II: SPOREA Răzvan - clasa a IX-a A ( profesorii clasei: Gabriela
CROITORU şi Felipe RODRÍGUEZ)
etapa naţională
au participat: ZVONARU Admina (clasa a IX-a A ), CHIRILAŞ Alexandra
( clasa a X a A), GHEORGHE Elena (XI a A), STÎNGĂ PAULA - ANDREEA
( clasa a XII a A)
menţiune - STÎNGĂ Paula ( clasa a X a A), CHIRILAŞ Alexandra
(profesorii clasei: Mihaela NEMEŞ şi Felipe RODRÍGUEZ)
Limba franceză
etapa judeţeană
premiul I - STELEA Cătălina ( clasa a XII a D). Profesor îndrumător:
Mariana VLAD
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Premiul II - BANU Alessandra (clasa a XI a C). Profesorii clasei:.
Luminiţa ALEXE şi Gabriela CROITORU
- MARZIALLI Eliza(clasa a VII a B). Profesor îndrumător
Claudia DRĂGAN
Premiul III - MUSCOIU Vlad (clasa a VII a A). Profesor îndrumător
Claudia DRĂGAN
Menţiune
- MICU Ioana (clasa a VII a A). Profesor îndrumător
Claudia DRĂGAN
FARCAŞ Luiza clasa a XI a D. Profesor îndrumător Claudia DRĂGAN
etapa naţională
Premiul III - Stelea Cătălina (clasa a XII a D) Profesor îndrumător:
Mariana VLAD
24 ianuarie 2014- organizarea, cu ocazia «Zilei Colegiului», a unui
«Concurs de creaţie în limba franceză « cu elevii clasei a VII a A;
premii:
I – MUSCOIU Vlad, II- BISOC Sabina, III – MARTON Simina
menţiuni: TODERAŞ Andrei, MICU Ioana, MIHALACHE David,
DUMITRAŞCU Sebastian, BORCEA Darius, IFTENI Valentin, MIHAI Estelle
(prof. Claudia Drăgan)
20 martie 2014 - organizarea, cu ocazia «Zilei Francofoniei», a unui
«Concurs de creaţie în limba franceză «cu elevii clasei a VII a A (în colaborare
cu lectorul francez de la Universitatea Transilvania)
premii:
I – TODERAŞ Andrei, II- CHIRIBEŞ Maria, III – BUJOREANU Sabina
menţiuni: MUSCOIU Vlad, MICU Ioana, DUMITRAŞCU Sebastian,
IFTENI Valentin, MIhai Estelle, BISOC Sabina, MARTON Simina (clasa a
VII-a A)
20 martie 2014 - organizarea, cu ocazia «Zilei Francofoniei», a unui
«Concurs de creaţie în limba franceză «cu elevii clasei a VI a A (în colaborare
cu lectorul francez de la Universitatea Transilvania)
premii:
I – CÎNDEA Noemi, II-MANEA Alexandra, III – IORGA Bianca
menţiuni: OLARU Georgiana, CHIRILOVICI Cosmin, BOTH Alexa,
BEREHOLSCHI Lois, IORDACHI Andreea, CIOCEA Denisa, DAMIAN
Rafaela (clasa a VI-a A) – prof. Claudia DRĂGAN
6. Participări în acţiuni ale I.S.J./MEN (inspecţii, evenimente etc.)
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(denumirea activităţii, perioada, coordonator)
prof. metodişti: Gabriela HURGHIŞ şi Aurora PETREA
membri în Consiliul Consultativ ISJ, Gabriela HURGHIS şi GABRIELA
CROITORU
7. Proiecte si programe:
- Proiectul bilingv, clasa a XI a C, Les citadelles de Ţara Bârsei,
deja menţionat
Alte activităţi
-

8.

-

Pregătirea elevilor pentru obţinerea certificatului DELF : Claudia
DRĂGAN ( 13 elevi), Gabriela CROITORU, Aurora PETREA
•
Catedra de limbi romanice completează

Catedra de limbi romanice a început anul şcolar 2013-2014 marcând
, prin diferite activităţi, Ziua Europeană a Limbilor străine, în 26 Septembrie.
Profesorii de franceză, spaniolă şi italiană au coordonat elevii, care au participat
la realizarea de afişe şi desene, recitări de poezii,prezentări power point şi interpretări de cântece.
Lectorul spaniol, Felipe Rodríguez, alături de profesoara Mihaela Nemeş
au organizat
Serbarea de Ziua Spaniei, El Día de la Hispanidad, în data de 12 Octombrie.
Serbarea a fost deschisă de elevii clasei a V a A, care au recitat poezii,
iar o elevă a interpretat celebra melodie a grupului Mecano, a capela, Hijo de la
luna. În continuare, doi elevi din clasa a IX a A, au expus o prezentare Power
Point, cu aspecte geografice, culturale şi gastronomice spaniole.
Radioul Rumañola şi-a prezentat programul, prin intermediul elevilor
din clasa a X a A. Programul a constat într-un interviu luat unor elevi, care au
locuit o perioadă în Spania. Elevii au vorbit despre experienţa avută în Peninsula
Iberică şi despre ataşamentul pe care îl nutresc pentru Spania şi limba spaniolă.
Serbarea s-a încheiat cu interpretarea cîntecului El último vals, din repertoriul cântăreţei Amaya Montero, de către eleva din clasa a Xa A, Cosman
Delia.
Participarea la alte serbări precum: Serbarea de Crăciun, Ziua Liceului,
Zilele Francofoniei, El Día de la Madre a fost un prilej pentru membrii catedrei
de a organiza diferite activităţi şi de a pune în valoare talentul elevilor de la clasele bilingve, franceză şi spaniolă, dar şi de la clasele, care studiază franceza ca
L2. Nu au lipsit din programul serbărilor colinde în limba franceză, interpretate
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de un grup de eleve din clasa a XII a C, concursuri de recitări în limba spaniolă, concursuri de cultură generală, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, în limbile
franceză şi spaniolă, concursuri de creaţie în limba franceză. Teatrul nu a lipsit
de la manifestările culturale: elevii clasei a XI a C, precum şi elevii clasei a
XII a C au interpretat scenetele: L’Archipel Lenoir de Armand Salacrou şi Caen
de Raymond Devos. Profesorii coordonatori de franceză au fost: Aurora Petrea,
Mihaela Constantin, Luminiţa Alexe, Claudia Drăgan , Mariana Vlad , Gabriela
Croitoru şi profesorii de spaniolă Mihaela Nemeş şi Felipe Rodríguez.
Un alt eveniment cultural important a fost participarea elevilor de la clasele de spaniolă bilingv, coordonaţi de lectorul spaniol, la Festivalul Naţional de
teatru de la Bucureşti.
În luna noiembrie Ataşata culturală cu probleme de învăţământ de la Ambasada Franţei, Pierrette Captal şi reprezentantele române: Doamna Inspector
de limbi romanice, Manuela Anghel din MEN şi reprezentanta CNEE, Luiza
Daniluc au fost în inspecţie la profesorii de franceză de la secţiile bilingve şi la
profesorii DNL. Rezultatul inspecţiei a fost favorabil.
În luna martie 2014, Doamna Director Gabriela Hurghiş, alături de prof.
Gabriela Croitoru s-au deplasat la Bucureşti, la Institutul Francez şi la Ambasada
Franţei, cu ocazia aniversării a zece ani de existenţă a secţiilor bilingve. Cu acest
prilej, s-a decernat colegiului o diplomă de onoare.
Proiectul bilingv al clasei a XI a C , intitulat Les citadelles de Ţara
Bârsei s-a desfăşurat de-a lungul anul şcolar 2013-2014, sub îndrumarea
echipei de profesori DNL, a responsabilului MIP, profesor Dana Buzulescu
şi a profesoarelor de franceză, Luminiţa Alexe şi Gabriela Croitoru. Proiectul
s-a finalizat în luna mai, prin Proba anticipata a Baclaureatului francofon.
Promovabilitatea a fost de 100%. Bilingue en fête, a avut loc în Sala festivă, în
luna iunie, având ca spectatori elevii claselor a IX a şi a X a, bilingv franceză.
Profesorii Gabriela Hurghiş, Gabriela Croitoru, Mihaela Nemeş şi
Felipe Rodríguez au coordonat activitatea elevilor în vederea realizării atestatelor
în limbile franceză şi spaniolă.
În luna mai, la C.N.”Unirea” s-a organizat examenul de competenţe
lingvistice în limba franceză, LE DELF.
Întreaga echipă de profesori ai Catedrei de limbi romanice a fost
antrenată în evaluarea examenelor : Testarea elevilor de clasa a VIIIa pentru
admiterea în clasele bilingve: franceză şi spaniolă, Proba anticipată a
Bacalaureatului francofon, Examenul de susţinere a Atestatelor în franceză şi
spaniolă, Bacalaureatul francofon şi Bacalaureatul spaniol.
Italiana s-a remarcat printr-o activitate, care a avut ca scop un schimb
de experienţă - vizită la Şcoala Italiană “Aldo Moro” din Bucureşti, cu un grup
de 20 de elevi din clasa a VIII-a A, intensiv italiană, coordonator, profesor
Mihaela Constantin.
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Dorinţa de perfecţionare a marcat activitatea profesorilor din cadrul
catedrei: profesoarele Mihaela Constantin şi Mihaela Nemeş au urmat cursuri
de perfecţionare, iar profesoara Claudia Drăgan s-a înscris la gradul didactic I.
Profesoara Claudia Drăgan este membru al colectivului de redacţie al
CD-ului „ Cu SMART învăţarea limbii franceze este un joc”
Olimpiada de limba franceză, spaniolă şi italiană
Membri evaluatori la Olimpiada Naţională de limbi romanice de la Tg.
Mureş: profesorii: Gabriela Hurghiş, Gabriela Croitoru şi Mihaela Conatantin.
Rezultate:
( etapa judeţeană, etapa naţională)
- olimpiada de limbi romanice (limba italiană), coordonator Mihaela
Constantin
Rezultate : – faza judeţeană – BARBU IULIA – premiul I
				
- SĂVULESCU LARISA – premiul II
				
- CEAUŞU MARIA – premiul III
		
- faza naţională – BARBU IULIA – premiul III
- Faza judeţeană, spaniolă: premiul I: Zvonaru Admina, Premiul II:
Sporea Răzvan, profesorii clasei: Gabriela Croitoru şi Felipe Rodríguez
- Faza naţională: participare: Zvonaru Admina, clasa a IXa
Elevele CHIRILAŞ ALEXANDRA din clasa a X a A, GHEORGHE
ELENA din clasa a XI a A şi STÎNGĂ PAULA - ANDREEA din clasa a XII a A
au participat la Olimpiada Naţională de Limba Spaniolă, prof. Mihaela Nemeş
şi Felipe Rodríguez. Menţiune specială au obţinut Stîngă Paula şi Chirilaş
Alexandra.
Eleva Banu Alessandra din clasa a XI a C, a luat Premiul II la Olimpiada
judeţeană de limba franceză; Coordonatori prof. Luminiţa Alexe şi Gabriela
Croitoru.
Eleva Stelea Cătălina, clasa a XII a D a obţinut Premiul III la Olimpiada
Naţională de limba franceză. Prof. coordonator: Mariana Vlad
•
faza judeţeană, limba franceză:prof. Claudia Drăgan – premii : locul II – Marzialli Eliza- clasa a VII a B
locul III – Muscoiu Vlad - clasa a VII a A
menţiune – Micu Ioana - clasa a VII a A
menţiune –Farcaş Luiza clasa a XI a D
Întocmit de responsabil de catedră, prof. Gabriela Croitoru
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Șendruc A

Luca M

Mut J

Mihai D

Licuță C

Roșca C

COMISIADE LIMBI GERMANICE
Parteneriate şi colaborări (cu I.S.J., cu alte instituţii, cu alte arii curriculare din cadrul colegiului etc.)

1.

12 Februarie 2014- Şedinţă de lucru Primărie Braşov- traducere Studiu
de iluminat public - toţi membrii catedrei
Parteneriat cu Projects Abroad pentru activităţi teatrale cu vorbitori nativi de limba engleză – prof. Claudia ROŞCA
2.

Formare continuă şi dezvoltare personală
- toţi membrii catedrei au participat la consfătuiri şi microcercuri ;
-

4-27 octombrie- Conferinţă internaţională „Provocări ale educaţiei şi psihologiei contemporane. Profesori pentru societatea cunoaşterii”. Organizatori: MEN, Univ.Petrol-Gaze Ploieşti, IDEE- Sinaia - Ana ŞENDRUC;
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-

-

3.

19 Noiembrie 2013- Organizarea microcercului la C.N.Unirea – prof.
Ana ŞENDRUC, Doina MIHAI;
17 Ianuarie 2014- Conferinţă Finală în cadrul proiectului „Formarea
continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice în
predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice –ID 62665-8 ore- Bucureşti” - Ana ŞENDRUC;
13 Iunie 2014- Participare prezentare Study Abroad Advising Centretoţi membrii catedrei;
articol publicat în revista şcolii – Ianuarie 2014 – prof. Ana Şendruc;
editarea revistei catedrei de limba engleză. Coordonator prof. Magdolna
LUCA, îndrumători: prof. Doina MIHAI, Ana ŞENDRUC;
19 Noiembrie 2013- Organizare microcerc C.N.Unirea – toţi membrii
catedrei.
•
Olimpiade şi concursuri
•

Premiul
I

Olimpiada de limba engleză -etapa locală

II

Numele elevului
Popescu Victor
Motoroiu Radu
Weir Rahela
Pandel Anca

Clasa
a IX-a B
a X-a B
a XI-a C
a X-a B

Profesori îndrumători
Doina MIHAI, Ana ŞENDRUC
Doina MIHAI, Ana ŞENDRUC
Ana ŞENDRUC
Doina MIHAI, Ana ŞENDRUC

III

Moca-Grama Vlad

a X-a B

Doina MIHAI, Ana ŞENDRUC

•
Premiul
I
II
Menţiune I

Etapa judeţeană
Numele elevului
Stelea Cătălina
Luican Rebeca
Popa Cătălin
Motoroiu Radu

Clasa
a XII-a D
a XI-a - D
a XII-a B
a X-a B

Profesori îndrumători
Doina MIHAI
Magdolna LUCA
Magdolna LUCA
Doina MIHAI, Ana ŞENDRUC

-

Februarie 2014 - Cangurul lingvist - 54 de elevi participanţi. Profesor
organizator Ana ŞENDRUC.

-

Septembrie/ Noiembrie- Organizarea concursului Juvenes Translatores 5

129

elevi (clasele XI-XII) - prof. Ana ŞENDRUC, Magdolna LUCA.
		
Alte activităţi
-

Responsabil de microcerc – prof. Ana ŞENDRUC

Membri în comisia de diferenţe - prof. Doina MIHAI, Ana ŞENDRUC
-

Membru în comisia de verificare a cataloagelor – prof. Ana ŞENDRUC

Vicepreşedinte Olimpiada de limba engleză, etapa pe judeţ, evaluator la
proba de baraj – prof. Ana ŞENDRUC
Redactarea subiectelor pentru olimpiadă, limba engleză, etapa pe judeţ,
membri evaluatori – toţi membrii catedrei
Mai 2014 – evaluatori în Comisia de Atestate limba engleză- prof. Magdolna LUCA , Doina MIHAI, Ana ŞENDRUC, Denisa ILEA
-

Mai 2014- participare la Târgul Liceelor – prof. Ana ŞENDRUC

Mai 2014 – evaluatori în comisia de examinare pentru admiterea în
clasa a-IX-a – toţi profesorii din catedră
Iunie 2014 - Secretar al Comisiei de titularizare - Fizică - prof. Ana
ŞENDRUC
Iunie 2014- Administratori de teste la clasa a-VI-a - prof. Ana ŞENDRUC, Magdolna LUCA
Iunie 2014- evaluatori şi asistenţi la examenul de bacalaureat – toţi
membrii catedrei
In anul scolar 2013-2014 a avut loc un schimb școlar pe tematica de științe
socio-umane urmărind asemănările şi deosebirile dintre culturile română şi cea
belgiana. Elevii au pregătit proiecte pe grupe de lucru, iar in cursul săptămânii
petrecute la Brasov, respective Ostende, au lucrat in grupuri mixte romanobelgiene pentru finalizarea proiectelor.
Marele câştig a fost, pe de o parte folosirea limbii engleze in context
real şi antrenarea elevilor in realizarea unor proiecte științifice de interes pentru
generația lor.
Au participat 21 de elevi romani din cadrul Colegiului(clasele 11 si a 12
a) si 18 elevi belgieni, coordonați de domnii profesori Luca Madgolna si Luca
Laurențiu din partea C.N.Unirea.
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Quick Silver ajunsa la a 4 a ediţie este o revista alcătuita, redactată şi
editata de elevii claselor bilingve şi intensive de limba engleza, cuprinde mai
multe secțiuni - articole trimise de foștii elevi ai claselor cu profil uman bilingv
engleză cu rezultate deosebite, elevi care profesează deja sau sunt la studii in tari
din Europa, Canada, Asia.
Un alt capitol este dedicat eseurilor, articolelor scrise de elevii scolii,
acestea urmărind dezvoltarea creativității şi abilitaților de scriere şi redactare in
limba engleza.
Un capitol foarte drag elevilor este cel de topuri muzicale, critica de film,
carte si divertisment.
Revista este coordonata de doamna profesoara Luca Magdolna.
Îndrumători: prof. Mihai Doina, Şendruc Ana-Maria.
Piesa de teatru din cadrul festivităților dedicate Zilei Colegiului a fost o
adaptare a operei literare Alice in Tara Minunilor, iar elevii implicați in piesa -Chis
Adina, Dragan Andreea, Plosceanu Miruna, Paiuc Miruna, Popa Roxana –XII
B(profesori Luca Magdolna, Licuta Cristina) si Popescu Victor, Stefan Andrei,
Boicu Silviu, Torcica Serban-IX B(profesori Mihai Doina, Şendruc Ana-Maria) ,
au dat dovada de talent actoricesc şi un grad ridicat de stăpânire a limbii engleze.
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Halmaghi I

Baciu L

Ilaș M

Manole M

Giurgiu E

Axente M

Iliuțeanu A

Borșan G

Laurențiu L

COMISIA OM ŞI SOCIETATE
1.

Activităţi didactice desfăşurate în perioada septembrie 2013 – iunie
2014
întocmirea planificărilor în conformitate cu programele şcolare, a
portofoliilor personale, pentru Bacalaureatul francofon (prof. Maria AXENTE,
Liviu BACIU, Elisabeta GIURGIU), al comisiei “Om - Societate” (profesor
Elisabeta GIURGIU);
elaborarea suportului de curs pentru disciplina Geografia Regatului Unit
al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord (profesor Maria AXENTE) ;
participarea la Consfătuiri şi activităţi metodice- toţi membrii comisiei;
participarea la simularea Examenelor Naţionale ca profesori
supraveghetori, corectori sau în calitate de membri ai comisiilor – toţi profesorii
din comisie;
aplicarea testelor iniţiale şi analiza rezultatelor obţinute de către elevi şi a
rezultatelor obţinute în urma simulării examenului de Bacalaureat;
pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul de bacalaureat - toţi
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profesorii din comisie
pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat francofon:prof.Maria
AXENTE, Liviu BACIU, Elisabeta GIURGIU;
pregătirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade:prof. Maria AXENTE,
Adrian ILIUŢEANU, Elisabeta GIURGIU;
îndrumarea elevilor pentru sesiunea de referate PENTRU Ziua
Colegiului:toţi membrii comisiei
membri MIP: prof. Liviu BACIU, Elisabeta GIURGIU, Maria Magdalena
MANOLE;
membri în comisii, pentru concursuri şi olimpiade organizate de Colegiu,
ISJ sau alte instituţii : prof.Maria AXENTE, Liviu BACIU, Elisabeta GIURGIU,
Adrian ILIUȚEANU, Gabriela BORŞAN , Ioan HALMAGHI;
membru în comisia de elaborare a subiectelor de la proba practică a
Olimpiadei de Geografie - etapa judeţeană: prof.Maria AXENTE;
participarea la sustinerea examenului de bacalaureat francofon ca
profesori supraveghetori, corectori sau în calitate de membri ai comisiilor: prof.
Maria AXENTE, Liviu BACIU, Elisabeta GIURGIU;
participarea la sustinerea
Examenelor Naţionale ca profesori
supraveghetori, corectori sau în calitate de membri ai comisiilor – toţi profesorii
din comisie;
membri în comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii, comisia de
titularizare şi comisia judeţeană pentru Concursul de metodişti: prof. Maria
AXENTE, Maria Magdalena MANOLE, în comisia de verificare a cataloagelor:
prof. Maria Magdalena MANOLE, în comisia de acordare a burselor : prof.
Maria AXENTE, în comisia de imagine: prof. Liviu BACIU, în comisia de
disciplină:prof. Laurenţiu LUCA, în comisia de contestaţii din cadrul Concursului
pentru ocuparea posturilor vacante în învăţământul preuniversitar:prof. Elisabeta
GIURGIU, Maria AXENTE;
membră în Consiliului Consultativ al profesorilor de geografie: prof.
Maria AXENTE.
însoţirea elevilor la Ziua Eroilor şi Ziua Națională a României,
conferinţe, simpozioane, comemorări: prof. Liviu BACIU, Ioan HALMAGHI,
Adrian ILIUȚEANU;
program de colindela Primăria Braşov, ISJ Brasov, Spitalul de Neurologie,
Spitalul Militar cu ocazia Crăciunului: prof.Gabriela BORŞAN;
serbare organizată de elevii clasei a XII-a D, unde au fost invitaţi şi
răsplătiţi copiii de la Centrul de Plasament „Peter Pann” din Lunca Câlnicului:
prof.Ioan HALMAGHI.
îndrumarea elevilor şi organizarea sesiunii de referate cu ocazia Zilei
Colegiului:prof. Maria AXENTE, Liviu BACIU, Elisabeta GIURGIU, Laurenţiu
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LUCA, Maria Magdalena MANOLE, Ioan HALMAGHI, Adrian ILIUŢEANU;
expoziţie de fotografii şi concurs de reviste de geografie.Prof.Maria
AXENTE, Elisabeta GIURGIU
expoziţie de icoanepe sticlă: prof. Gabriela BORŞAN;
- reprezentarea Colegiului la Conferinţa de Presă organizată de Inspectorat,
în colaborare cu Primăria Braşov: prof. Elisabeta GIURGIU;
- organizarea de diferite activităţi in cadrul săptămanii ,,Şcoala altfel”toţi membrii comisiei
organizarea de întâlniri cu diferite personalităţi, mese rotunde, vizionări
de filme istorice sau documentare : prof. Liviu BACIU, Adrian ILIUȚEANU;
Ioan HALMAGHI;
Pregătirea elevilor: Bortoc Ramona, Bularca Nadina-Ștefania, Cărăușu
Andra, Ștefănescu Diana pentru Concursul Internațional dedicat comemorării a
100 de ani de la declanșarea Primului Război Mondial organizat în Italia : „Cento
Anni Grande Guerra, le scuole per la storia”: prof.Adrian ILIUȚEANU.
2. Parteneriate şi colaborări(cu I.S.J., cu alte instituţii, cu alte arii
curriculare din cadrul colegiului etc.)
Interasistenţă în cadrul comisiei - prof. Maria AXENTE
Membru al Consiliului de conducere al Societăţii de Geografie din
România –filiala Braşov, organizator al Simpozionului „Evoluţia hărţii de la J.
Honterus la imaginile satelitare” şi al Congresului Societăţii de Geografie din
România: prof. Maria AXENTE
Parteneriat cu Asociaţia « Pro Vita Christiana Sfânta Ecaterina »
pentru derularea în şcoală a Campaniei de informare “Vreau să aflu”
din cadrul Proiectului Naţional – Pentru Viaţă şi colaborare cu Asociaţia
Meşteşugarilor din România - prof. Gabriela BORŞAN
Proiect educaţional internaţional C. N. Unirea Braşov România - OLV
Ostende Belgia. Prof. Laurenţiu LUCA, Ioan HALMAGHI;
Parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie Brașov pentru organizarea
acțiunii „Noaptea Muzeelor”. Prof. Adrian ILIUȚEANU
Colaborarea cu M. E. N. şi Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului și Memoria Exilului Românesc în tabăra organizată la Bran
cu tema „Drepturile omului în istoria recentă a României”- Prof. Adrian
ILIUȚEANU
Parteneriat cu JUNIOR ACHIEVEMENT ROMANIA pentru programul
educaţional ,,Fii antreprenor”. Prof. Maria Magdalena MANOLE.
3. Formare continuă şi dezvoltare personală
Curs de tehnician nutritionist, Work-shop cu diacon Conf .Dr Sorin
Mihalache de la Centrul de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă, Fundaţia
„Solidaritate şi Speranţă“ Iaşi, pe tema „VOINŢA”. Prof. Gabriela BORŞAN
Curs ,Inregistrarea electronică a autoevaluarii”, Conferinţă cu tema
,,Finanţe şi bănci”: prof. Maria Magdalena MANOLE.
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4.

Acţiuni personale (publicaţii, comunicări ştiinţifice, etc):
- Realizarea Anuarului Colegiului Naţional „Unirea” - perioada 2010
-2012 articole în Anuarul Colegiului Naţional „Unirea”, recenzii
la mai multe cărţi de specialitate, cercetări pentru elaborarea unor
monografii ale Prejmerului precum şi pentru o „Istorie a învăţământului
din Prejmer” - Prof. Ioan HALMAGHI;
- participare la două emisiuni radio cu probleme legate de învăţământ
şi de Legislaţia şcolară, conferinţe şi cuvântări la evenimente istorice
organizate de diferite instituţii- prof. Ioan HALMAGHI;
- articolele: „95 de ani de la 1 Decembrie 1918” și „105 ani de la 1907,
în anuarul Colegiului Național „Unirea” – Prof. ILIUŢEANU Adrian;
- articolul ”Scad resursele naturale ale Pământului”, în anuarul
Colegiului Național „Unirea - Prof. Elisabeta GIURGIU;
- colaborarea la editarea şi tipărirea revistei “Quick Silver” – prof.
Laurenţiu LUCA
- susţinerea comunicării istorice „Tăbliţele cerate de la Roşia Montană”
- Sala Reduta, discurs festiv cu ocazia Zilei Naţionale a României şi
organizarea de conferinţe în cadrul proiectului „Educaţia democratică”
- Profesor Liviu BACIU ;
- întocmirea Anuarului CN “Unirea” 2011-2012, 2012-2013 – profesor
Ioan HALMAGHI.
5. Rezultate la olimpiade şi concursuri
Olimpiade:
Olimpiada de istorie
etapa judeţeană
- Premiul II - GUIMAN Mădălina Elena. Profesor îndrumător Ioan
HALMAGHI
- Premiul III - BULARCA Nadina-Ștefania (clasa a XI- a B). Profesor
îndrumătorAdrian ILIUȚEANU
- Menţiune - BORICEANU Andreea Roxana. Profesor îndrumător
Ioan HALMAGHI
Olimpiada de Religie
etapa judeţeană – profesor îndrumător Gabriela BORŞAN ,
- Premiul II – ANTONESCU Laurenţiu, cls. a IX-a D
- Menţiune – FAUR Mircea, clasa. a IX-a D
- Menţiune – STAN Alexandru, clasa a VII-a B
- Menţiune – STAN Radu,clasa a VII-a B;
Olimpiada “Ştiinţele Pământului”
- Menţiune - PANDELEA Daniel (clasa a XII-a E). Profesor
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îndrumător Elisabeta GIURGIU
Concursuri:
Concurs judeţean „Istorie și Societate în dimensiune virtuală”,
Mențiune - CUCU Mihai (clasa a XI a B) și PANDELEA Daniel ( clasa
a XII -a E). Profesor îndrumător Adrian ILIUŢEANU
Concurs judeţean – « Un altfel de muzeu în școala ta: Muzeul Comunismului” »
Premiul I - BORTOC Ramona, BAIGUINI Carlotta, ȘTEFANESCU
Diana, CARAUȘU Andra (clasa a XI a B). Profesor îndrumător Adrian ILIUŢEANU
„ Lumea pe care o descoperi”
Menţiune specială: elevii din clasa a IX-a D. Profesor îndrumător
AXENTE Maria
Simpozion judeţean „Constantin Brâncoveanu: domnitor şi martir”
Premiul III – DOROŞ Sabine clasa a XI-a B. Profesor îndrumător
Gabriela BORŞAN
Concurs “TERRA”
Menţiune - IONESCU Victor din clasa a VII-a B. Profesor îndrumător
Elisabeta GIURGIU
Concurs judeţean - „Memoria Holocaustului” .Profesor îndrumător Adrian
ILIUŢEANU
Premiul II - OGLAGE Sergiu ( clasa a X a D)
Premiul III- MICU Ana Maria ( clasa a VIII-a B), STEINESZ Maria
Luiza ( clasa a XI-a B)
Concurs judeţean „Constantin Brâncoveanul și Brașovul”
Premiul I - LETCĂ Miruna și RĂFOI Eliza ( clasa a X -a D). Profesor
îndrumător Adrian ILIUŢEANU
Concurs pe teme de economie „Inovation Chalange and Creativity
Locul II - echipa formată din: GIURGIU Matei, OPREAN MALLER
Bianca, GORGOVAN Oana ( clasa a XI-a E), DUMITRESCU Alina şi FARKAS Luiza (clasa a XI-a D). Profesor îndrumător Maria MANOLE.
Concursuri cu temele: „ Din istoricul Colegiului nostru” și „24 Ianuarie 1859 Unirea Principatelor Române”: prof. Adrian ILIUȚEANU
Sesiunea de referate şi comunicări cu ocazia Zilei Colegiului:
Profesor Halmaghi Ioan:
Premiul I – Mitea Iunona – Clasa a XII-a D
Menţiune – Guiman Mădălina – Clasa a XII-a D
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Profesor Iliuţeanu Adrian:
Premiul III – Bortoc Ramona şi Ştefănescu Diana – Clasa a XI-a B
Menţiune- Bularca Nadina – Clasa XI-a B
Profesor Baciu Liviu :
Premiul II – Cârstolovean Andrada (cls. a XI-a D)
Menţiune – Pupăză Raul şi Şerban Mălina (cls. a XI-a C)
Profesor Luca Laurenţiu
Premiul I – Cărăuşu Andra ( cls a XI-a B )
Premiul II – Dumitrescu Alina (cls. a X-a C
Menţiune – Poustovan Ioana ( cls a X – a C )
Concursul 24 ianuarie- Unirea Principatelor române:
Locul I – Şchiopu Ana – clasa a VIII-a, profesor Iliuţeanu Adrian
Locul II – Chiribeş Maria- clasa a VII-a C, profesor Halmaghi Ioan
Locul III – Ienăşel Maria- clasa a VIII-a, profesor Iliuţeanu Adrian
Menţiune – Ionescu Tudor – clasa a VII-a B, profesor Halmaghi Ioan
Concursul “Din istoricul colegiului nostru”
Locul I – Rotaru Sabrina, clasa a X-a A, prof. Iliuţeanu Adrian
Locul II – Iancu Mihai, clasa a IX-a A, prof. Iliuţeanu Adrian
Locul III- Caliskan Diana, clasa a X-a E, prof. Iliuţeanu Adrian
Menţiune – Cîrciu Diana, clasa a X-a E, prof. Iliuţeanu Adrian
6

Participări la acţiuni ale I.S.J./M.E.C.T.S (inspecţii, evenimente
etc.)
Susţinere de lecţii deschise cu ocazia vizitei de expertizăa secţiei
francofone – prof. Liviu BACIU, Maria AXENTE, Elisabeta GIURGIU;
Activitatea metodică desfășurată în Serbia - profesor Adrian
ILIUȚEANU
Asigurarea cadrului necesar si materialelor didactice necesare
practicii pedagogice pentru o studentă dela Facultatea de Ştiinţe Economice a
Universităţii Transilvania – prof. MANOLE Maria Magdalena.
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Butoieru A Buzulescu D

Chirilă M

Ciocianu S

Vartic V

Donici M

COMISIA DE FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE
1.

Activitatea didactică

În proiectarea activităţii toţi membrii catedrei au respectat programa
şcolară, normele de elaborare a documentelor de proiectare ţinând seama de
particularităţile clasei. Planificările au fost întocmite corect şi predate la termen.
Manulalele şcolare au fost selectate conform profilului şi nivelului clasei.În
realizarea activităţilor didactice s-au utilizat strategii didactice variate, adaptate
formării competenţelor specifice.
Toţi membrii catedrei au utilizat resursele materiale existente în şcoală,
materiale didactice şi resurse TIC.
Valorizarea activităţilor s-a realizat prin evidenţierea exemplelor de
bună practică, expunerea materialelor realizate.
Toţi membrii catedrei au contribuit la formarea deprinderilor de studiu
individual şi în echipă ale elevilor prin elaborarea unor fişe de lucru cu sarcini
comune şi diferenţiate.
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Evaluarea rezultatelor învăţării s-a realizat prin instrumente variate,
însoţind procesul instructiv de la început, prin aplicarea şi înterpretarea
rezultatelor testelor predictive, pe parcurs prin evaluarea formativă şi în final,
prin aplicarea testelor sumative.
Satisfacţia beneficiarilor a fost evaluată prin chestionare, la orele de
specialitate, la orele de dirigienţie şi la şedinţele cu părinţii.
Progresul elevilor poate fi observat prin analiza portofoliilor individuale
care cuprind testele de evaluare, proiecte, referate de laborator.
S-au realizat ore de pregătire suplimentară pentru Examenul de
Bacalaureat.
2.
Activitatea metodică şi ştiinţifică
În cadrul comisiei metodice a disciplinei membrii catedrei au participat
la toate activităţile, conform programului de activităţi.
Cu ocazia Zilei Colegiului Naţional „Unirea”, Catedra de Ştiinţe a
organizat Concursul interdisciplinar „Ştiinţele în viaţa cotidiană”.
- resposabil al Comisiei de Ştiinţe, membru al Comitetului Ştiinţific
al Simpozionului Naţional de Fizică, „Fizica – trecut şi viitor” - prof. Dana
BUZULESCU
- coordonatori de Microcerc, metodist al I.S.J. Braşov - prof. Dana
BUZULESCU
Cristina ANDRONESCU
- evaluator în comisia de susţinere a probei anticipate la clasa a XI a C
şi - prof. Dana BUZULESCU
- evaluatori pentru inspecţia la clasă la Concursul de Ocupare a
Catedrelor Vacante în Învăţământul Preuniversitar- prof. Dana BUZULESCU,
Cristina ANDRONESCU
Prof. Cristina ANDRONESCU a susţinut, în cadrul catedrei, referatul
cu tema „Învăţarea centrată pe elev”;
coordinator al proiectului eco –şcoala, membru în echipa DNL a proiectului bilingv –
prof. Anca BUTOERU
- evaluator la Examenul de Bacalaureat la biologie şi biologie pentru
secţia bilingv
franceză, propunător de subiecte pentru olimpiada locală de biologie prof. Anca BUTOERU
prezentareametodei de evaluare TIMSS şi articol în Revista de Stiinte
“Cromatic” a Liceului Andrei Mureşanu - prof. Manuela DONICI
3.
Formare continuă şi dezvoltare personală
Prof. Buzulescu Dana şi Andronescu Cristina au participat în perioada
septembrie-octombrie 2013 la concursul pentru obţinerea calităţii de profesor
metodist.

139

Prof. Butoeru Anca a participat la stagiul de formare lingvistică la CLA
de Besançon.
4.
Performanţe
Simpozionul Naţional de Fizică, „Fizica – trecut şi viitor”
• Premiul I - elevii GIURGIU Matei, GORGOVAN Oana şi OPREAN
Bianca (clasa a X-a E)pentru lucrarea „Laborator de Fizică virtual 3 D”. Profesor coordinator - Dana BUZULESCU
Sesiunea de comunicări “Chimia – prieten sau duşman” profesor Donici
Manuela
5.
Alte activităţi
Toţi membrii catedrei s-au implicat în organizarea Concursului
Interdisiciplinar „Ştiinţele în viaţa cotidiană”, cu ocazia zilei colegiului.
evaluatori la Olimpiada de fizică – etapa judeţeană şi Olimpiada interdisciplinară „Ştiinţele Pământului” – prof. Dana BUZULESCU, Cristina ANDRONESCU
organizatori şi evaluatori la etapa naţională a Olimpiadei de Astronomie
si Astrofizică
- prof. Dana BUZULESCU, Cristina ANDRONESCU
- resposabil al Comisiei pentru Olimpiade şi Concursuri Şcolare,
preşedinte la Comisiei Probei de Selecţie a elevilor pentru clasa a V-a, membru în
Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Unirea” Braşov - prof. Dana
BUZULESCU
- asistent la probele de evaluare a competenţelor bilingve, organizate
în cadrul colegiului – prof. Cristina ANDRONESCU
- participare în cadrul proiectului împotriva consumului de tutun şi
droguri - Prof. Anca BUTOERU
- coordonator al proiectului „Şcoala mea reciclează” realizat de Urban
Braşov, coordonator al proiectului “Patrula de reciclare” realizat de RoRec,
evaluator la Olimpiada Judeţeană de Chimie şi profesor supraveghetor la
Olimpiada Judeţeană de Biologie - Prof. Manuela DONICI
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