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RAPORT
privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară în anul școlar 2021-2022
În anul școlar 2021-2022 managementul a avut în vedere realizarea obiectivelor propuse în
vederea creşterii permanente a calităţii activităţii desfăşurate în şcoală. Atenția conducerii școlii a
fost îndreptată spre monitorizarea și evaluarea programelor propuse, urmărindu-se cu precădere
adecvarea lor la țintele strategice și obiectivele stabilite.
Activitatea managerială
Conducerea şcolii s-a preocupat încă din perioada vacanţei de vară de asigurarea condiţiilor
de desfăşurare a activităţii odată cu începerea cursurilor noului an şcolar : spaţiile şcolare au fost
igienizate corespunzător, s-a asigurat ocuparea tuturor posturilor didactice, s-au elaborat
documentele de proiectare a activităţii, s-au constituit comisiile de lucru din şcoală, s-au reactualizat
fişele posturilor pentru toate compartimentele funcţionale, personalizându-le pentru fiecare angajat.
În condițiile pandemiei de Covid 19 au fost necesare măsuri specifice de pregătire a școlii
pentru desfășurarea activității în condiții de siguranță și asigurarea cadrului tehnic și logistic pentru
posibilitatea susținerii orelor atât fizic cât și online. În toate sălile de clasă au fost instalate table
inteligente, calculatoare conectate la Internet și camere audio-video.
Școala a beneficiat de stocuri suficiente de materiale de curățenie, dezinfecție, măști și
mănuși, alte materiale specifice. Personalul nedidactic a fost instruit și a acționat conform Planului
de curățenie și dezinfecție, atât înainte de începerea cursurilor cât și în perioada în care am
funcționat cu prezență fizică la școală. Menționăm că s-au desfășurat concursuri de angajare pentru
posturile de informatician, fochist și muncitor.
Pregătirea pentru susținerea online a cursurilor a vizat și asigurarea posibilității cadrelor
didactice de a accesa mai multe variante de desfășurare a activității : GSuite for Education
(GoogleMeet, GoogleClassroom, Google Docs, Gmail), Webex, Zoom (cu posibilitatea de a realiza
conferințe fără a limita timpul), 200 licențe pentru elevi și 100 pentru profesori prin activarea
licenței Office 365 A1 pentru domeniul cncvhusi.ro, pe durata de viață a instituției, serviciile G
Suite și Office 365 fiind astfel configurate încât utilizatorii G Suite să poată accesa cu același cont
și parolă serviciile Office 365.
A fost asigurată desfășurarea orelor în cadru organizat prin platforma EDUS. Apreciem că,
în pofida unor dificultăți, inerente pentru orice început, utilizarea acestei platforme a condus la
realizarea orelor în condiții bune și la un acces simplu și rapid la lecții. Administratorii platformei
au fost foarte receptivi la solicitările noastre și au remediat problemele cu care ne-am confruntat:
conturi dificil de accesat din diferite motive, câteva incidente de securitate. Printre beneficiile
utilizării platformei trebuie evidențiată și îmbunătățirea comunicării cu familiile elevilor.
Activitatea a fost permanent monitorizată şi evaluată, prin prisma unor obiective diferite,
dintre metode putând enumera: inspectarea spaţiilor şcolare în vederea monitorizării igienizării,
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informări prezentate în cadrul CA de coordonatori ai unor comisii de lucru, evaluări ale CEAC,
asistenţe la ore (atât fizic cât și online), verificări curente.
Pentru o mai bună comunicare și monitorizare a activității s-au utilizat clasele realizate în
Google Classrroom, metodă ce va fi păstrată și în continuare deoarece oferă multe avantaje. În
perioada în care au fost suspendate cursurile am organizat întâlniri online cu cadrele didactice în
care am abordat, în afară de problemele activității curente, dificultățile pe care le-au întâmpinat și
am propus exemple de bună practică.
Pe întreg parcursul anului școlar a fost asigurat cadrul organizatoric, logistica pentru
derularea în condiţii bune a programelor "Bani de liceu"(8), "Cornul şi laptele" (145).
Calitatea deosebită a elevilor noştri a fost reliefată şi de numărul mare de bursieri.
Tip de bursă
Sem I
Sem II
merit
600
233
studiu
4
17
socială
13
249
Asigurarea condiţiilor materiale
Pe parcursul anului școlar s-au făcut reparaţii şi achiziţii diverse urmărindu-se asigurarea
celor mai bune condiţii pentru desfăşurarea activităţii în şcoală. Compartimentul specializat a făcut
toate achizițiile necesare pentru a se igieniza toate spațiile, au fost efectuate permanent lucrări de
întreținere și a fost modernizată cancelaria din localul A.
Achizițiile din acest an școlar sunt prezentate în tabelul următor :

Produs
ob inv de mica valoare
(tigai, cutite, accesorii
bucatarie )
frigider 65 l
material didactic
sportiv (mingi,rachete
badminton, mingi
fotbal)
imprimanta color
imprimanta color
multifunctionala laser
whiteboard magnetic
120x200 cm
whiteboard magnetic
120x300 cm
whiteboard magnetic
120x240cm
whiteboard magnetic
120x300 cm
mat didactic chimie (
eprubete, tub sticla,
sita ceramica)

cantitate

p/u

valoare

1
1

832.2
518.23

1
1
1
1

4570
675
850
805

1

390

1

821.8

12

398.65

2

771.12

1

379.06

compartiment/spațiu

832.2 cantina
518.23 cantina

4570
675
850
805

disciplina ed fizica
lab biologie
sala media
administrativ

390 Săli clasa
Săli clasa
821.8
Săli clasa
4783.8
Săli clasa
1542.24

379.06 lab chimie
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mat protectia muncii (
jachete, halate,
bocanci, berete,
pantaloni)
monitor LCD
bănci școlare
scaun școlar
mat didactic (manechin
resuscitare)
mașină de spălat
pardoseli
scară metalică
imprimantă
pubele gunoi
total

1 5067.33
4
760
159
249
159
156
1
1
1
1
6

5067.33
3040
39591
24804

3365

pers bucatarie, ingrijitori, paznici )
cab informatica
Sali de clasa
Sali de clasa

3365 lab biologie

8900
8900
176
176
550
550
165
990
102650.7

sala de sport
bibliotecă
contabilitate
administrativ

Asigurarea calităţii activităţii didactice şi a progresului şcolar
Întreg colectivul didactic s-a implicat în pregătirea elevilor, fapt confirmat de rezultatele
obţinute de aceştia la sfârşitul anului școlar.
Gimnaziu
100%
5
83
1
0
0

Procent de promovabilitate
Elevi cu media generală 10
Elevi cu media generală mai mare decât 9
Elevi cu media generală mai mică decât 7
Elevi corigenţi
Elevi amânaţi

Liceu
98,86%
5
443
0
9
0

Profesorii diriginți au monitorizat permanent absențele elevilor, pe care le-au comunicat
părinților și au aplicat regulamentul școlar privind sancționarea absențelor nemotivate.
Ei au analizat situațiile de la clasă privind absenteismul și cauzele pentru care elevii nu au
intrat la ore și au realizat consilierea elevilor în cadrul orelor de dirigenție în vederea prevenirii
absenteismului nemotivat.
Elevilor care au avut mai mult de 10 absențe nemotivate li s-au scăzut notele la purtare până
la 7.
Medii scăzute la purtare mai mari decât 7
Medii scăzute la purtare mai mici decât 7
Număr total de absenţe
Număr de absenţe nemotivate
Cele mai puține absențe
Cele mai multe absențe
Cele mai puţine absenţe nemotivate
Cele mai multe absenţe nemotivate

Gimnaziu
0
0
1150
94
VI (82)
VII (394)
VE, VI, VIII (0)
VII (90)
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Liceu
61
0
27006
7552
9SN1 (126)
12SN1 (2515)
9SN2 (38)
11SS (1021)

Este necesar să menționăm că printre cauzele care au determinat înregistrarea unui număr
atât de mare de absențe a fost, pe de o parte, ușurința cu care unii medici au oferit elevilor scutiri
medicale pe baza cărora aceștia au beneficiat de motivarea lor ca și lejeritatea cu care unii părinți au
solicitat intrarea în online a elevilor chiar dacă aceștia puteau veni la școală, iar pe de altă parte,
nerespectarea întocmai a regulilor privind motivarea absențelor de către diriginți în termen de
maxim 7 zile de la revenirea la școală.
Activitatea cadrelor didactice și a elevilor
1.

Curriculum și activități metodice

Toate cadrele didactice ale Colegiului Național „Cuza Vodă” au proiectat și realizat
activități instructive și educative care au condus la realizarea obiectivelor asumate la începutul
anului școlar.
Proiectarea activităților de învățare a fost făcută în conformitate cu nevoile elevilor, s-a avut
în vedere parcurgerea tematicii specifice fiecărui nivel de clasă, conform planificărilor,
accesibilizarea cunoștințelor în acord cu nevoile și particularitățile individuale ale copiilor,
folosirea metodelor activ-participative, menite să asigure o mai bună înţelegere şi însuşire a
cunoştinţelor, orientarea activităţii didactice spre lucrul în echipă.
În primele două săptămîni ale semestrului I s-au organizat ore de recapitulare şi s-au
administrat teste iniţiale la disciplinele și clasele unde profesorii au considerat necesar acest demers.
Rezultatele testelor au fost analizate în cadrul colectivelor de catedră și au fost propuse
măsuri care au fost integrate în documentele de proiectare didactică care au fost permanent adaptate
și la fiecare schimbare a structurii anului școlar.
Demersul didactic s-a realizat prin aplicarea de tehnici și metode noi, atât în etapa de
predare-învățare a informațiilor cât și în etapa de fixarea și evaluare a cunoștințelor, dovadă fiind
rezultatele obținute de elevi la testele de evaluare sumative.
S-a pus accent pe asigurarea unui echilibru între metodele iconice și simbolice: conversația
euristică, expunerea, demonstrația, brainstormingul, problematizarea și metode bazate pe acțiune:
exercițiul, lucrările de laborator, învățarea pe simulatoare, stabilind un raport echilibrat între
îndrumare şi creativitate în cadrul activităţilor extracurriculare și curriculare.
În perioada de activitate didactică desfășurată online, s-au folosit aplicații și platforme
educaționale precum: Zoom, GoogleMeet, Mozabook, Google Classroom, Messenger și WhatsApp.
În activitatea de evaluare s-a respectat graficul evaluărilor (conform planificărilor
calendaristice), pentru fiecare test s-au precizat obiectivele urmărite, iar la finalul fiecărei forme
de evaluare s-a asigurat feedback- ul, arătând greşelile frecvente şi cum pot fi evitate pe
viitor şi încurajând elevii să se autoevalueze.
S-au aplicat teste online de evaluare folosind aplicații precum Socrative, Kahoot, Google
forms, Quizziz, Hypersay, Mentimenter și platforma ISJ – NELPAE. Platforma Edus a pus la
dispoziția cadrelor didactice, în mod gratuit, teste Brio.
Au fost proiectate și realizate lucrările de laborator, la clasele a IX-a și a X-a utilizând
spațiul din laboratorul de chimie, asigurându-se astfel caracterul practic aplicativ al cunoștințelor de
citologie și histologie, dobândite la disciplina biologie.
Chiar dacă nu au mai existat comisiile metodice, în organizarea cunoscută, profesorii au
colaborat în cadrul colectivelor de catedră purtând permanent dialoguri despre noutăți ale
disciplinelor, despre metode de lucru în mediul online, despre informări de la inspectorat, despre
principalele probleme didactice ivite, despre manuale.
Pe grupurile de lucru au fost distribuite materiale în format electronic, lecții video, alte
resurse deosebit de utile.
Toți profesorii școlii au participat la activitățile metodice organizate la nivel de oraș sau
județ, în format fizic sau online iar o parte dintre ei au realizat diferite activități sau materiale.
Prof. Carmen Hodea a realizat materialul cu titlul ,,Utilizarea platformelor educaționale în
activitatea didactică”, prezentat ca suport pentru dezbaterea propusă la activitate. Doamna prof.
4

Atasiei Maricica a susținut activitatea cu tema „Primul ajutor în caz de blocare a căilor respiratorii
cu un corp străin” iar doamna prof. Zugravu Angela a pregătit o prezentare a aplicațiilor și
platformelor utilizate în timpul desfășurării online a cursurilor și nu numai.
Un număr mare de cadre didactice au avut calitatea de metodiști ai IȘJ, efectuând inspecții
pentru obținerea gradelor didactice sau în cadrul acțiunilor inspectoratului (Talaşman Elena, Daisa
Rodica, Talașman Adrian, Ghiță-Enache Stela, Badea Ionela, Adumitroaei Diana, Popa Cristinel,
Girigan Diana, Munteanu Roxana, Atasiei Maricica).
2.

Examene naţionale

Examenele naționale susținute de elevii liceului nostru au fost ENVI, ENVIII și Bacalaureat.
Cadrele didactice ai căror elevi au susținut aceste examene s-au preocupat de pregătirea lor
pe parcursul întregului an școlar, indiferent de forma de desfășurare a cursurilor (cu prezență fizică
sau online).
Se poate aprecia că școala a făcut tot ceea ce s-a putut pentru ca elevii să poată aborda
examenele cu încredere și cu competențele adecvate, asigurându-le acestora condiții optime de
învățare, materiale auxiliare în format fizic și electronic, consultații.
La toate disciplinele s-au administrat teste inițiale, s-au elaborat planuri de măsuri și s-au
desfășurat foarte multe ore de pregătire suplimentară.
La toate clasele s-au prezentat și rezolvat testele de antrenament propuse de minister și s-au
organizat mai multe simulări ale examenelor, dintre care, două, au fost la nivelul întregului liceu.
Rezultatele obținute la simulări au fost analizate și, pentru îmbunătățirea lor, s-au aprofundat acele
teme la care s-au constatat dificultăți în înțelegere/abordare. Pregătirea suplimentară s-a realizat în
mod diferențiat, în funcție de rezultatele obținute și de curba de progres înregistrat de elevi.
Un aspect important căruia este necesar să i se acorde mai multă atenție este dezvoltarea
capacității de autoevaluare a elevilor deoarece, în urma contestațiilor rezultatelor Evaluării
Naționale la clasa a VIII a, doar 3 medii generale au crescut foarte puțin, în schimb 8 medii au
scăzut. Media generală a clasei a scăzut de la 8.98 la 8.95 iar media clasei la Limba română a scăzut
de la 9.08 la 9.02. Contestațiile de a bacalaureat au condus la promovarea examenului de către 3
elevi, creșterea a 55 de medii și scăderea a 26 de medii.
Rezultatele obținute au fost următoarele :
Evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII a
Înscriși
34

clasa
VIII

Prezenți
34

nr elevi
34

Număr de medii pe tranșe
6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99
1
1
11
21

10
0

media clasei/procent
promovare
8,95/100%

media clasei/cea mai mare notă/ cea mai mică notă/număr de note
de 10
Limba română
Matematică
9,02/9,80/7,05/0
8,88/10/5,60/1

Examenul Național de Bacalaureat
În acest an școlar au fost 198 elevi în clasele a XIIa, dintre care 3 au rămas corigenți iar unul
nu s-a înscris la examenul de bacalaureat.
Dintre cei 194 de absolvenți înscriși la acest examen, 193 s-au prezentat la toate probele, au
promovat, după contestații, 189, adică de 97,42%, iar pe tranșe de medii situația se prezintă astfel :
6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99
5

10

30 (15,46%)

34 (17,52%)

60 (30,92%)

65(33,50%)

1 (0,51%)

Au fost declarați respinși 4 elevi (2 cu mediile 5,83 și 5,90 și 2 care au avut note sub 5 la
limba română și istorie).

clasa
XII MI
XII SN1
XII SN2
XII SN3
XII F1
XII F2
XII SS

nr elevi
29
29
22
22
27
31
33

procent
cea mai
promovare
media clasei medie
100
9,03
100
9,12
100
8,28
95,65
7,53
100
8,19
93,75
7,45
93,93
8,12

mare
medii de 10
9,86
10
9,66
8,96
9,66
9,48
9,68

0
1
0
0
0
0
0

clasa
XII MI
XII SN1
XII SN2
XII SN3
XII F1
XII F2
XII SS1

nr.
elevi
29
29
22
22
27
31
33

procent promovare/media clasei/cea mai mare notă/ număr de note de 10
Limba română
Matematică
Istorie
100/8,43/9,60/0
100/9,33/10/3
100/8,55/10/1
100/9,62/10/7
100/7,72/9,40/0
100/8,74/10/1
100/6,65/8,70/0
100/8,08/9,80/0
100/7,61/9,55/0
100/8,09/10/1
96,77/6,59/10/1
100/7,75/9,85/0
100/7,65/9,8/0
96,86/8,05/10/5

clasa
XII MI
XII SN1
XII SN2
XII SN3

nr
elevi
29
29
22
22

număr de elevi/media notelor/cea mai mare notă/ număr de note de 10
Anatomie
Fizică
Chimie
Informatică
6/9,03/9,60/0
4/9,66/10/1
3/9,36/10/1
16/9,38/10/4
24/9,21/10/1
0
2/10/10/2
3/8,70/9,20/0
16/8,36/9,50/10/1
2/8,22/9,10/0 2/9,35/10/1
2/7,60/8,70/0
18/7,65/9,50/0
3/8,88/9,40/0 0
1/9,15/9,15/0

clasa
XII F1
XII F2
XII SS1

nr elevi
27
31
33

număr de elevi/media notelor/cea mai mare notă/număr note de 10
Logică
Geografie
25/9,98/10/4
2/7,60/7,70/0
27/8,15/9,90/0
4/7,70/8,40/0
33/8,12/10/1
0

Alte examene
Doamnele prof. Rodica Daisa, prof. Angela Zugravu, au pregătit elevii în vederea susţinerii
examenului pentru atestat profesional la informatică, au elaborat temele pentru proiectele de atestat
și au organizat desfășurarea examenului în școală.
Toți elevii înscriși au promovat examenul cu note foarte bune.
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3.

Activitatea de performanţă

Odată cu relaxarea restricțiilor impuse de pandemie a crescut și numărul competițiilor la
care au participat elevii școlii. Cei mai buni profesori ai școlii au pregătit elevii capabili de
performanță atât individual cât și prin intermediul grupelor înscrise la Centrul Județean de
Excelență.
Dna prof. Carmen Hodea a coordonat pregătirea unor elevi pentru diferite olimpiade și
concursuri, a înscris elevi ai clasei a VI-a la concursul ,,Învață să programezi cu Alice” organizat
de ADFABER și sponsorizat de Oracle Academy, a coordonat elevi pentru concursul de creație
literară organizat de Twinkl, ,,Cuvintele vindecă”, a pregătit elevi pentru Olimpiada Cultură și
spiritualitate românească, faza județeană. La Olimpiada de limba şi literatura română, faza
județeană, eleva Ciocan Miruna, clasa a VII-a, a obținut locul al II-lea și s-a calificat la Concursul
Național Transcurricular de Lectură și Interpretare ,, Ionel Teodoreanu” , eleva Vechiu Mateea,
clasa a VIII-a, a obținut Mențiune. La Olimpiada Lectura Și Abilitățile de Viață, faza județeană,
eleva Calancea Maria de la clasa a X-a MI a obținut Mențiune iar la Oimpiada de Lingvistică eleva
Istrate Larisa, clasa VI-a a obținut Mențiune onorabilă, la etapa națională. A pregătit elevi pentru
Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică,, Tinerii Dezbat’’, faza
județeană, secțiunea Avansați, obținând locul al doilea cu echipa formată din elevii: Bălan
Ștefania, Calancea Oana Maria și Gavril David, de la clasa a X-a MI. De asemenea, în clasamentul
individual, elevul David Gavril a obținut premiul I și este calificat la etapa națională, Calancea
Oana Maria -premiul al II-lea și calificare la etapa națională, iar Balan Ștefania - Mențiune.
Prof. Ghiță-Enache Stela a pregătit și a înscris elevi la Concursul Național de Eseuri
literare Respect pentru patrie, Vâlcea unde eleva Iancu Ștefania(XSN1) a obținut Premiul al III-lea
si Cărare Călin (a X-a Filo) a obținut Mențiune. La concursul judeţean „Plicul cu gând bun”,
organizat de Biblioteca Milescu Spătaru Vaslui, Consiliul Județean și Poșta Română, a pregătit 9
elevi dintre care eleva Iancu Lorena (clasa a X-a F) a obținut Premiul I. Pregătește elevi pentru a
participa la Proiectul Internațional Anotimp de sărbătoare de la Iași. La Olimpiada de limba și
literatura română, faza județeană, eleva Miron Xenia, clasa a XI-a SN1, a obținut Premiul I și s-a
calificat la etapa națională. La Olimpiada de Cultură și spiritualitate românească, faza județeană,
eleva Rotariu Briana, clasa a IX-a MI, a obținut Premiul I și s-a calificat la etapa națională, unde a
obținut Premiul Special, eleva Zgăvărdici Miruna, clasa a X-a SN1 -Premiul al II-lea, iar elevele
Boțu Lorena Andreea , clasa a X-a SN1 și Arhire Mara, clasa a IX-a SN1- Mențiuni.
La Olimpiada Lectura Și Abilitățile de Viață, faza județeană, elevele Alexa Ioana(cl. IX-a
MI)și Costrășel Bianca de la clasa a XI-a SN1 au obținut Mențiuni. La Concursul județean de
creație literară ,,Mlădițe literare”, organizat de Biblioteca Milescu Spătaru, Vaslui a obținut
următoarele premii: eleva Zgăvărdici Miruna, clasa a X-a SN1 -Premiul al III-lea, iar elevele
Bejan Alexia Ioana, clasa a X-a SN1 și Fulga Raluca, clasa a IX-a SN1- Mențiuni.
La Concursul Național ,,Tinere Condeie,,-etapa județeană, au obținut Premiul I, elevii:
Arhire Mara, Fulga Raluca de la clasa a IX-a SN1, Bejan Alexia Ioana, Zgăvărdici Miruna, Iancu
Ștefania, Iacob Loredana, clasa a X-a SN1, Costrășel Bianca și Prodea Cosmin de la clasa a XI-a
SN1. Eleva Zgăvărdici Miruna de la clasa a X-a SN1 a obținut Premiul al III-lea la etapa Națională
și un loc în tabăra de creație organizată de Minister.
La Concursul Național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, etapa
națională, eleva Zgăvărdici Miruna, clasa a X-a SN1 a obținut Mențiune, iar Arhire Mara, clasa a
IX-a SN1- Premiul al III-lea.
Prof. Pascal Ionela a coordonat elevi pentru a participa la concursuri și olimpiade,
obținându-se următoarele rezultate: la Olimpiada de Limba și literatura română: Ciobotariu Maya
Andreea- clasa a V-a F – Mențiune, la Olimpiada Cultură și spiritualitate românească (Prodan
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Maria-Selena-Adela-clasa a XI-a MI: Premiul al II-lea, Rotaru Narcisa- a X-a SS: Premiul I (eleva
s-a calificat la etapa națională).
Prof. Carmen Avram Any a participat la Olimpiada de Limba română și la Olimpiada de
lectură „Lectura ca abilitate de viață” unde eleva Mihai Mara a obținut Mențiune.
Prof. Talașman Adrian a pregătit un număr mare de elevi pentru olimpiade și concursuri,
obținând rezultate remarcabile dintre care: la Concursul Interjudeţean ,,Misterele Matematicii de la
Vaslui Premiul al III-lea Tătaru Theodor, la Concursul Interjudeţean ,,Dimitrie Pompeiu”, Botoşani,
Menţiune Tătaru Theodor Ioan și Premiu Special Bîrlădeanu Maria.
La faza judeţeană a olimpiadei de matematică s-au calificat 18 elevi din clasele a V-a şi a Xa, obținând Premiul I Bîrlădeanu Maria și Menţiuni Melinte Anastasia, Tiron Luana, Simileanu
Tudor, Giugaru Alexandra, Tătaru Theodor şi Ciobotaru Maya de la clasa a V-a și Florea Tudor de
la clasa a X-a MI. La faza naţională Bîrlădeanu Maria de la clasa aV-a a obținut Menţiune de
onoare.
Prof. Baltag Adeluța a pregătit elevi din clasa a 6-a pentru participarea la olimpiadă şi
concursurile de matematică desfășurând ore de pregătire online în semestrul I şi cu prezenţă fizică
în semestrul al II- lea, în fiecare zi de sâmbătă din săptămână pe tot parcursul anului şcolar.
Rezultatele pe care le-a obținut în anul școlar 2021-2022 au fost următoarele: la Olimpiada
Naţională Gazeta matematică, etapa a II-a (faza judeţeană) Ivan Miruna premiul al IIlea și
Munteanu Yanis mențiune, la Concursul Național Lumina Math – Hagiu Ariana și Istrate Larisa
mențiuni, la Concursul Naţional Misterele Matematicii –Suceava Ivan Miruna premiul al IIlea și
Munteanu Yanis și Velic Cezara mențiuni, la Concursul Național Dimitrie Pompeiu- Botoşani Ivan
Miruna premiul al IIlea.
Prof. Liciu Ancuța a avut elevi calificaţi la etapa judeţeană a Olimpiadei de Matematică de
la clasa a Va și a XIIa MI și s-a implicat, alături de prof. Balan Monalisa în pregătirea echipei de
robotică care a participat la activităţile competiţionale BRD FIRST TECH CHALLENGE, unde
echipa Quasar Robotics a obţinut INNOVATE AWard 2nd place.
Prof. Mircea Ciobotaru l-a pregătit pe levul Bobîrnat Tudor, clasa a XIIa SS, care a obținut
premiul al III-lea la faza județeană a Olimpiadei de Istorie.
La Concursul Național ”G. E Palade” s-au obținut la faza județeană Premiul I Diaconu
Raluca Ariana, clasa a VIII-a, prof. Atasiei Maricica și Bunescu Iasmina, clasa a V-a F, prof. Nacu
Crăița - calificate la faza națională unde au obținut câte o Mențiune, Premiul III Murarașu MirunaCătălina, clasa a VIII-a, prof. Atasiei Maricica și Mențiune Chiriac Teodora, clasa a VI-a, prof.
Căpraru Monica.
La Olimpiada de Biologie, faza județeană, elevii pregătiți de prof. Atasiei Maricica au
obținut Premiul I Iacob Loredana-Maria (clasa a X-a), Grecu Maria Timeia (clasa a X-a), Premiul
II Bejan Ioana Alexia (clasa a X-a), Premiul III Marian Ianis Andrei (clasa a X-a), Mențiuni
Ciobanu Roxana (clasa a X-a), Mantea Andra (clasa a X-a), Dacu Bianca (clasa a X-a), Solomon
Lăcrămioara (clasa a IX-a), Gălușcă Maria (clasa a XI-a).
Prof. Atasiei M., Munteanu R., Badea I., Andoroi A., Balan M. au pregătit elevi pentru
Olimpiada Interdisciplinară ”Științele Pământului”, faza județeană, la care s-au obținut Premiul III
Iancu Ștefania, clasa a X-a SN1, Luca Roberta, clasa a XII-a SN1, Petrea Adelina, de la clasa a XIIa SN1 și Mențiune Savin Teodora, de la clasa a X-a SN1.
La faza județeană a Concursului Național ”Sanitarii Pricepuți”, prof. îndrumător Atasiei
Maricica ambele echipaje, gimnaziu și liceu au obținut locul I iar echipajul de liceu, format din
elevi ai clasei a X-a SN1 (Iacob Loredana-Maria, Grecu Maria Timeia, Bejan Ioana Alexia) și a X-a
SN2 (Dacu Bianca, Filip Ștefania, Bahrim Miruna-rezerva) a obținut locul I și la faza națională.
Elevii participanți la Concursul Interdisciplinar Biologie-Chimie Zircon, organizat online,
pregătiți de prof. Adumitroaei Diana și prof. Badea Ionela au obținut Premiul I, Clasa a X-a: Iacob
Loredana-Maria, Moaleș Maria, Bejan Ioana Alexia, Dacu Bianca, Nucaru Rareș-Traian, Savin
Teodora, Premiul II, Clasa a X-a: Silimon Alexandra, Donici Bianca, Clasa a IX-a: Solomon
Lăcrămioara, Clasa a VIII-a: Murarașu Miruna, Sîmbotin Ana Maria, Premiul III, Clasa a X-a:
Bahrim Miruna, Iancu Ștefania, Clasa a IX-a: Prăjica Andreea-Alina, Arhire Mara-Raluca,
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Dumăscu Mara-Alessia, Butnaru Otilia-Ecaterina, Paraschiv Ianisia-Ștefania, Popescu MăriucaRaluca, Clasa a VIII-a: Atasiei Tudor- George, Alexa George și Mențiune Pavel Iuliana-Gabriela
Prof. Popa Cristinel i-a pregătit pe Polei David cls. VI locul I la etapa județeană calificat la
etapa națională unde a obținut medalie de bronz, Corozel Radu cls. VI calificat etapa națională unde
a obținut mențiune de onoare, Vieru Codrin cls.IXMI premiul I la etapa județeană, Bălan Ștefania
cls.XMI premiul III etapa județeană. El a însoțit lotul olimpic la etapa națională desfășurată la
Bacău.
Rezultatele prof. Badea Ionela la Olimpiada Judeţeană de chimie sunt Iacob Loredana (X)Locul I/Premiul I și calificare la faza națională unde a obținut Mențiune specială, Luca Roberta
(XII)-Locul I/Premiul I și calificare la faza națională și Petrea Adelina(XII)-locul II/Mențiune. dna
prof. a însoțit lotul județului la faza națională.
La Concursul Interjudețean Academician Cristofor Simionescu, organizat de Facultatea de
Inginerie Chimică Iaşi prof. Badea I. a obținut Premiul I pentru coordonarea echipei formată din 7
elevi și Luca Roberta (cls a XII-a)-Premiul I, Petrea Adelina (cls a XII-a)-Mențiune, Solomon Ioana
(cls a X-a)-Premiul II, Iacob Loredana(cls a X-a)-Premiul I, Ciobanu Roxana (cls a X-a) –
Mențiune, Marian Ianis (cls a X-a)- Premiul II, Iancu Ştefania (cls a X-a )-Mențiune.
Elevii îndrumați de prof. Adumitroaei Diana au obțiut la concursul interjudețean „Acad.
Cristofor Simionescu” următoarele rezultate Beanu Ștefania (cls aXI-a)- premiul II, Rariță
Alexandru ( cls. aX-a) –premiul I, Marta Teona (cls. aX-a) - premiul III, Adumitroaei Alexandru
(cls.aX-a)- premiul II, Solomon Lăcrămioara (cls. a IX-a) - premiul II și Popescu Raluca (cls. aIXa)- mențiune . La concursul Zircon s- au obținut rezultatele: Rariță Alexandru ( cls. aX-a) –premiul
I, Marta Teona (cls. aX-a) - premiul I, Adumitroaei Alexandru (cls.aX-a)- premiul I, Girigan Maria
(cls. aX-a) - premiul I, Solomon Lăcrămioara (cls. a IX-a) - premiul I , Popescu Raluca (cls. aIX-a)premiul III, Calancea Maria (cls. aX-a) - premiul III, Rădiță Răzvan (cls. aIX-a) – Mențiune. La
concursul „Chimia artă între științe” au fost obținute rezultatele: Beanu Ștefania (cls. aXI-a) premiul III, Solomon Lăcrămioara (cls. aIX-a) – Mențiune. La Olimpiada de chimie (desfășurată cu
prezență fizică), la etapa județeană, eleva Marta Teona (cls. aX-a) a obținut premiul III și s-a
calificat la etapa națională iar eleva Beanu Ștefania (cls aXI-a ) a obținut mențiune.
Prof. Rodica Daisa a îndrumat elevii în vederea participării la la olimpiada judeţeană și
națională de TIC precum și pentru Concursul Național de informatică “CIP”. La faza județeană a
olimpiadei de TIC s-au obținut următoarele rezultate Găină David clasa a IX-a MI premiul I,
Prepeliță Șerban clasa a IX-a MI –premiul al II-lea, Pandelea Bogdan clasa a IX-a MI –mențiune.
La faza națională a olimpiadei de TIC elevul Găină David clasa a IX-a MI – obținut Mențiune și
Medalie de argint. La Concursul Național de informatică “CIP” au obținut următorele rezultate: la
secțiunea - WORD, Găină David clasa a IX-a MI premiul al II-lea, Prepeliță Șerban clasa a IX-a
MI –premiul al II-lea, la secțiunea - PAGINI WEB Prepeliță Șerban clasa a IX-a MI –premiul al IIIlea. Badea Melania îndrumată de prof. Angela Zugravu a obținut mențiune.
La începutul anului şcolar, doamna Talaşman Elena a realizat o selecţie a elevilor, în
vederea participării la Olimpiada şi concursurile de limba franceză, care au obţinut premii, dupǎ
cum urmeazǎ: Istrate Maria-Ioana, clasa a VII-a (Premiul I, locul 2 – faza judeţeană a OLF),
Vartolomei Anisia, clasa a VII-a (Premiul al II-lea, locul 3 – faza judeţeană a OLF), Burhuc
Alexandra, clasa a VIII-a (Premiul I, locul 4 – faza judeţeană a OLF), Drăghici Izabela, clasa a
VIII-a (Premiul I, locul 3 – faza judeţeană a OLF), Marcu Ilinca, clasa a VIII-a (Premiul I, locul I –
faza judeţeană a OLF, Locul I -faza Naţională a Olimpiadei de limba franceză), Girigan Maria,
clasa a X-a MI (Menţiune – faza judeţeană a OLF), Săcăleanu Ingrid, clasa a XI-a SN2 (Premiul al
III-lea – faza judeţeană a OLF), Vrînceanu Iustina, clasa a XI-a MI (Premiul al II-lea – faza
judeţeană a OLF), Guţu Denisa, clasa a XII-a SN1 (Premiul al III-lea – faza judeţeană a OLF)
Elevii coordonați de prof. Ionescu Andreea au obținut următorele premii, la faza județeană a
Olimpiadei de Limbă Engleză : Premiul II –Găină David- IX MI, Premiul II- Vieru Codrin-IX MI,
Premiul II- Guțu Matei –XMI, Premiul III-Zugravu Radu –XI SN1, Premiul III-Albișteanu Albert
Ștefan –IX MI, Mențiune- Hoha Elena Nona.
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Doamna Lungu Daniela a pregătit următorii elevi cares-au remarcat la faza județeană :
Vasilică Constantin, clasa a VII-a –Premiul I, calificat la etapa naţională, Donici Maya, clasa a VIIa- Premiul I, Iacob Roxana, clasa aVII-a- Premiul III, Mihai Mara, clasa a X-a SN2 – Premiul III,
Levinte Denisa, clasa a X-a SS1- Menţiune, Prodan Maria, clasa a XI-a MI- Menţiune.
Elevii pregătiți de doamna profesoară Munteanu Laura Roxana, au obținut numeroase
premii și mențiuni: la Olimpiada județeană de geografie Alexa Ioana, clasa a IX-a MI- mențiune,
Ciobotaru Maria Miruna, clasa a VIII-a – mențiune, Chenciu Ștefania, clasa a VIII-a – mențiune. La
Concursul Național Terra – Mica olimpiadă de geografie – etapa județeană Munteanu Yannis
Ștefan, clasa a VI-a – premiul I, Istrate Larisa Ștefania, clasa a VI-a – premiul I, Mihu Patricia
Diana, clasa a VI-a – premiul I, Enășcuță Ioana, clasa a VI-a – premiul I, Ciupilan Elena, clasa a
VI-a – premiul al III-lea, Mercaș Lavinia, clasa a VI-a – mențiune. La Concursul Național Terra –
Mica olimpiadă de geografie – etapa națională Munteanu Yannis Ștefan, clasa a VI-a – premiul I,
Istrate Larisa Ștefania, clasa a VI-a – premiul al III-lea, Mihu Patricia Diana, clasa a VI-a – premiul
al III-lea Enășcuță Ioana, clasa a VI-a – premiul special. La Concursul Național EuroQuiz – faza
județeană, Munteanu Yannis Ștefan, Istrate Larisa Ștefania, Mihu Patricia Diana, Enășcuță Ioana,
clasa a VI-a – premiul al II-lea, calificare la faza națională, iar la Concursul „Inimă de geograf”
Munteanu Yannis Ștefan, clasa aV-a-premiul I, Ciobotaru Maria Miruna, clasa a VIII-a-premiul II,
Chenciu Ștefania-premiul III.
Elevii coordonați de doamna profesoară Girigan Diana Ionela au obținut următoarele
rezultate: la Olimpiada județeană de geografie Lorenț Andrei, clasa a IX-a SN1- premiul III, la
Concursul Național Terra – Mica olimpiadă de geografie – etapa județeană Tiron Luana, Zărnescu
Emanuel, Chitic Mihai,clasa aV-a-premiul al III-a, Teodor, Horeic George, Novac Mateo, clasa a
V-a-mențiune și Istrate Maria Ioana, clasa a VII-a-mențiune. La Concursul „Inimă de geograf”
Tiron Luana a obținut, la clasa a V-a, mențiune.
Prof. Săcăleanu Costel a participat la faza județeană a concursului de tenis de masă cu elevul
Corozel Radu din clasa a VI-a, care a obținut Mențiune, la faza națională a concursului de
badminton cu eleva Prodan Denisa din clasa aVI-a, care a obținut locul 9 și la faza națională a
concursului de șah cu eleva Hagiu Ariana din clasa a VI, care s-a clasat pe locul 16.
4.

Activități extracurriculare

Cu toate că în acest an şcolar activitatea didactică s-a desfăşurat în proporție de 90% în
format fizic iar valul 4 al pandemiei nu a afectat foarte mult prezența la clasă, la nivelul activităţilor
desfăşurate în cadrul Colegiului Naţional ”Cuza Vodă” Huşi, cea mai afectată a fost desfăşurarea
activităţilor extraşcolare în formatul în care eram obişnuiţi. Ca urmare a restricţiilor impuse de
pandemia de coronavirus, profesorii unităţii noastre au fost puşi în situaţia de a proiecta activităţi
care să respecte normele igienico-sanitare şi de distanţare fizică impuse cu scopul de a proteja atât
elevii, cât şi cadrele didactice participante la activităţi. Astfel, au fost propuse două tipuri de
activităţi:
Cu participare directă – activităţi desfăşurate în sala de clasă/ în cadrul şcolii;
Cu participare indirectă, prin intermediul aplicaţiilor puse la dispoziţie de platforma
EDUS, pe care o utilizează toţi cei implicaţi în procesul didactic din cadrul Colegiului Naţional
”Cuza Vodă” Huşi, ceea ce a permis evitarea acelor activităţi care implicau deplasarea elevilor la
obiective culturale sau turistice, care presupuneau adunarea unui număr mare de elevi în spaţii
închise sau activităţi care vizau interacţiunea directă cu elevii din alte şcoli.
Cu ocazia “Zilei Europene a Limbilor Străine”, elevii coordonați de profesorii de limbi
străine au realizat expoziţii, prezentări, audiţii muzicale sau vizionări de film în amfiteatru sau sala
de clasă, utilizând mijloacele existente.
Doamna profesoară Talașman Elena, în calitate de consilier educativ, a ţinut legătura cu
Consiliul elevilor, chiar dacă numărul activităţilor a fost redus din cauza epidemiei şi a suspendării
cursurilor. În luna octombrie, a coordonat organizarea alegerilor preşedintelui CŞE şi ale
reprezentantului elevilor în CA.
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În data de 11 octombrie 2021 s-a semnat un protocol de colaborare cu Asociaţia eliberare,
având ca obiect realizarea de activităţi în cadrul proiectului extracurricular, cu finanţare
extrabugetară, de prevenire a traficului de persoane şi a exploatării sexuale în România. Ca urmare
a acestui protocol, cadrele didactice care au participat la proiect au desfăşurat în ziua de 10
noiembrie 2021, concomitent, acţiuni care vizau lupta împotriva traficului de persoane şi exploatării
sexuale. Elevii au manifestat un interes particular şi s-au dovedit a fi dornici să cunoască informaţii
extrase din viaţa reală, metode de prevenire a situaţiilor problemă, dar şi soluţii la eventualele
capcane la care sunt expuşi zilnic. Au fost implicaţi diriginţi şi profesori care predau atât la
gimnaziu, cât şi la liceu. Activitatea a fost un succes, mai ales că Asociaţia eliberare a pus la
dispoziţia participanţilor la proiect un pachet educaţional (informaţii, filmuleţ).
In acest an, săptămâna 15-21 noiembrie a fost declarată „ Săptămâna Educaţiei Globale”. Pe
parcursul întregii săptămâni, s-au desfăşurat activităţi diverse la clasă, precum:
La clasa a XI-a MI, doamna profesor Talaşman Elena a desfăşurat o activitate cu tema „
Tipuri de Educaţie” în cadrul căreia s-au prezentat informaţii şi s-a discutat despre principalele
tipuri de educaţie: formală, nonformală şi informală, analizând astfel rolul fiecărui tip de educaţie
asupra dezvoltării armonioase a elevului. Tot la clasele a XI-a (MI şi SN2), doamna Talaşman
Elena a propus proiecte în limba franceză cu tema ”Avantajele şi dezavantajele reţelelor sociale”,
proiecte care au fost prezentate elevilor de clasa a VIII-a.
Doamna profesoară Ghiţă-Enache Stela a organizat activitatea „Educaţia Globală” cu elevii
clasei a X-a Filologie, clasa la care este dirigintă. Tot cu elevii acestei clase, doamna prof. a
organizat activitatea Stop traficului de ființe umane.
Doamna profesoară Matei Gabriela a organizat dezbateri pe tema Educaţiei cu elevii clasei a
XI-a SS.
Poluarea a fost, de asemenea, o temă importantă care a fost abordată de doamnele profesoare
Ionescu Andreea, care a propus şi realizat un concurs de eseuri pe această temă, şi Adumitroaei
Diana (la clasa a IX-a SN1), care a analizat aspecte nocive ale diferitelor tipuri de poluare. Elevii
au realizat desene sugestive, iar doamna profesoară a realizat şi prezentat un filmuleţ pe această
temă.
Domnul profesor Popa Cristinel şi doamna laborantă Popa Claudia au organizat activitatea
„Dreptul la educaţie” cu elevii clasei a IX-a MI, la care dl. profesor este diriginte. Tot cu elevii
clasei a IX-a MI, sus-numiţii au desfăşurat o activitate cu ocazia „Săptămânii fructelor şi
legumelor” la fundaţia „ Star of Hope”. Cu această ocazie, o parte dintre elevii clasei a IX-a MI s-au
deplasat la sediul fundaţiei şi le-au oferit copiilor fructe şi legume în dar.
Doamnele profesoare Lehoneac Mihaela, dirigintă la clasa a XII-a SN1, Munteanu Roxana,
dirigintă la clasa XI-a SN2, şi Badea Ionela, dirigintă la clasa a X-a SN1, au realizat activităţi la
clase, cu tema „Schimbări climatice”, care au constat în discuţii, dezbateri şi analize ale efectelor
schimbărilor climatice asupra calităţii vieţii.
Doamna Atasiei Maricica a propus elevilor activităţi practice care au vizat însuşirea
măsurilor de ”Prim Ajutor”, la care au participat elevii din diferite clase ale colegiului.
La clasele a V-a , doamnele profesoare Liciu Ancuţa şi Pascal Ionela au realizat activităţi în
cadrul cărora au discutat cu elevii Drepturile copilului.
Clasa a X-a MI, diriginte prof. Baltag Adeluţa, a desfăşurat o activitate cu tema ”Rolul
educaţiei reflectat în viaţa personală, familială şi socială”.
Prof. Daisa Rodica a desfășurat în anul școlar 2021 – 2022 în cadrul proiectului educativ
Săptămâna Educației Globale, ce a avut ca temă „It’s our world. Let’s take action!/Este lumea
noastră, să acționăm împreună!”, activitatea „ INTERNETUL- PRIETEN SAU DUȘMAN” şi
activitatea „SPUNE STOP TRAFICULUI DE PERSOANE”, cu elevii clasei a XII-a MI.
Catedra de istorie a realizat, cu ocazia diferitelor evenimente istorice (Ziua Holocaustului,
Ziua Naţională a României) expoziţii tematice pe holurile liceului (local B).
Doamna Grecu Diana a organizat expoziţii tematice pe (hol local A) : „Ziua Educaţiei”,
„Peisaje de iarnă”, „De sărbători -creativitate şi generozitate”, „Educaţia globală” sau „Creaţii
plastice eminesciene”.
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Doamna prof. Ghiţă-Enache Stela a realizat activitatea Eu și familia mea- Crăciun în
familie, elevii clasei au realizat diferite materiale ,creații, desene, o parte din ele au fost selectate
pentru Concursul organizat de Ziua Școlii, unde 5 dintre elevi au fost premiați. Cu ocazia
Crăciunului, doamna prof. a organizat activitatea Dăruiește un zâmbet de Crăciun, desfășurată la
Centrul de Reabilitare și Recuperare Rîșești, unde s-au dăruit dulciuri, fructe, haine, beneficiarilor
din acest centru și s-au cântat colinde.(20 decembrie 2022)
În săptămâna premergătoare Crăciunului şi vacanţei de iarnă, clasele a VI-a şi a VIII-a,
coordonate de doamnele prof. Talaşman Elena şi Hodea Carmen, au iniţiat şi desfăşurat o activitate
în colaborare cu Complexul de Servicii Comunitare Huși - Centrul de Zi de Recuperare pentru
Copilul cu Dizabilități în cadrul căreia elevii claselor mai sus menţionate au pregătit cadouri (jucării
şi dulciuri) şi felicitări pentru copiii cu dizabilităţi.
În semestrul al II-lea, la clasa a IX-a SS 1, doamna profesor Marcu Angelica a organizat în
24 februarie 2022, activitatea Dragobetele- sărbătoarea iubirii și a tinereții și Șezătoarea populară
Tradiții și obiceiuri românești, desfășurată în amfiteatrul scolii. La activitate au participat elevi și
cadre didactice, invitați. Obiectivul activității propuse a fost de a implica tineretul în viața
tradițională, cu obiceiuri, îndeletniciri si datini din străbuni și de a cultiva sentimentul de dragoste
pentru valorile poporului român. Elevii, îmbrăcați în portul popular, au venit cu lucru de mână, au
cântat, au spus snoave, în încercarea de a redescoperi tradițiile de pe vremea bunicilor.
În cadrul proiectului educațional local ,,Fenomene termice în atmosfera terestră" coordonatori Popa Cristinel și Popa Claudia, s-au desfăşurat următoarele activităţi: „Calendarul
naturii”, „Între nori şi-ntre pământ /Sfori de apă cad pe rând”, „Natura în desene şi imagini”, „Staţia
meteo în laborator” şi ”Influenţa factorilor climatici asupra calităţii apei”.
În cadrul proiectului educaţional local,,Zâmbete și talente" - coord. Popa Claudia și Gălușcă
Irina, s-au desfăşurat activităţile: ”Un mărţişor pentru fiecare” la Clubul elevilor Huși, „Iepurașul
de Paște” la fundația „Star of Hope” şi „Prietena mea, cartea” în colaborare cu Biblioteca
orășenească.
In plus, domnul profesor Costin Clit, în colaborare cu doamna profesor Lehoneac Mihaela, a
derulat proiectul Memoria cimitirelor huşene. A realizat excursii cu elevii liceului în perioada 28
aprilie -1mai 2022 la Bicaz: călătorie cu vaporul pe Lacul Izvorul Muntelui, drumeție pe muntele
Ceahlău și la Lacul Roșu, vizitarea mănăstirilor Bistrița, Pângărați și a orașului Piatra Neamț.
In data de 6 iunie 2022, a organizat vizitarea Ansamblului Episcopiei Hușilor, bisericii
catolice Sfântul Anton și a Muzeului eparhial din Huși cu elevii clasei a X-a Filologie.
Prof. Daisa Rodica a desfășurat cu elevii clasei a XII-a MI activități în cadrul campaniei de
combatere a violenței în școală-STOP BULLYNG şi activități în cadrul programului Școala
Încrederii.
Doamna profesor Ghiță-Enache Stela a desfășurat activități educative care au vizat
procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activitățile realizate s-au situat în sfera Educației
pentru sănătate, Educației religioase, Educației pentru dezvoltare personală, Educației pentru
receptarea valorilor culturale, Educației estetice, Educației pentru valorile democrației, Educației
civice, Educației pentru drepturile copilului, Educației incluzive (valorificarea fiecărui elev) ,
Educației ecologice etc.
În anul școlar 2021-2022, doamna prof. a încheiat parteneriate cu următoarele instituții:
Biblioteca Municipală ,,M. Ralea” Huși, Centrul de Recuperare și Abilitare Rîșești. Astfel, doamna
prof a participat și s-a implicat în organizarea Proiectului Național ,,Promovarea Imaginii Școlii,, -a
publicat un articol în studiul de specialitate Esențial în educație-revistă electonică.(ianuarie2022).
Cu ocazia „ Dragobetelui”, a participat cu elevii la Concursul organizat de Biblioteca Municipală
,,M. Ralea,,-Scrisori de dragoste , unde mai mulți elevi din școală au obținut premii.(24 februarie
2022). De asemenea, a marcat și Săptămâna Legumelor și fructelor , o activitate desfășurată în
cadrul activităților din proiectul SNAC, activitate care a constat în donare de legume și fructe unor
bătrâni din satul Rîșești. A organizat în parteneriat cu Esențial Proiect Educațional o activitate de 8
Martie cu titlul,, Cei 7 ani de acasă!/Din suflet pentru mama.” (8 martie 2022). De Paște, doamna
prof. Ghiţă a participat la activitatea Sărbători Pascale văzute prin ochi de copii mici și mari, unde
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elevii au confecționat iepurași, coșulețe, au vopsit ouă, au desenat, au cântat, dansat, recitat, la
Căminul Cultural Râșești, unde au participat beneficiarii Centrului de Reabilitare pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități din cadrul DGASPC Rîșești și elevi de la Școala Gimnazială ,,Anastasie
Panu” Huși, reprezentanți ai comunității locale.(13.04.2022).
Doamna prof. a organizat la Biblioteca Municipală ,,M. Ralea” o Șezătoare Literară, unde
s-a marcat bucuria lecturii în cadrul Festivalului Național al Cărții pentru Copii - „Bucuria lecturii
și creaţiei”, Ediția a XVIII-a, 2022.
Doamna prof. Pascal Ionela a organizat excursia în vederea vizionării unei piese de teatru la
Teatrul „V.I. Popa” Bârlad cu elevii de clasa a V-a F. A organizat o activitate în parteneriat cu
reprezentanți ai Secției de poliție Huși despre violență, bullying, cu elevii clasei a V-a F. Tot cu
elevii a căror dirigintă este, a organizat un atelier online de educație financiară în cadrul
programului „Școala de bani pe roți” şi un atelier online de educație non-formală „Sunt Bine cu
Mine” în cadrul proiectului internațional „Dove-Ai încredere în tine”
De asemenea, a colaborarat la desfășurarea Programului educațional Always cu elevii din
clasa a V-a F.
Domnul profesor Talaşman Adrian are în desfăşurare proiectul educațional ”Performanţă în
matematica vasluiană”, a cărui primă etapă se va concretiza într-o tabără de vară în luna august,
dedicată pregătirii elevilor pentru performanţă.
Doamnele prof. Iacob Manuela, Talaşman Elena, Daisa Rodica şi dl. Talaşman Adrian au
organizat în luna august o tabără de agreement la Păltiniş, judeţul Sibiu, la care au participat 50 de
elevi.
Activitatea desfășurată de membrii Consiliului Elevilor a fost una fructuoasă, acesta fiind
format din șefii claselor V-XII. Astfel, CȘE a ţinut o legătură permanentă cu consilierul educativ cu
care s-a întâlnit ori de câte ori a fost necesar, prin intermediul aplicaţiei ZOOM. Membrii C.Ș.E. au
informat în permanenţă colectivele de elevi din care făceau parte cu privire la activităţile
desfășurate în și au propus activităţi interesante în organizarea cărora s-au implicat activ.
Un rol deosebit în buna desfășurare a activităţii CŞE a avut-o președinta acestuia - Ionel
Denisa, aleasă prin vot de colegii din întreaga școală la începutul acestui an școlar, în intervalul 2030 septembrie 2022. Dovedind seriozitate și simţ de responsabilitate, Denisa şi colegii ei din Biroul
Executiv al CŞE au coordonat activitatea consiliului în mod eficient.
În perioada 2-5 octombrie, pentru a celebra Ziua Mondială a Educaţiei, CȘE a coordonat
activitatea „Din dragoste pentru profesori”, care a propus compunerea unei scrisori (anonimă sau
nu) fiecărui dascăl pe care elevul îl admiră. Scrisorile au fost trimise pe adresa de email a membrilor
Biroului CȘE și redirecționate profesorilor.
Cu ocazia Săptămânii Educaţiei Globale (17-21 noiembrie), CȘE a propus elevilor
colegiului un concurs de desene. Concursul cu tema “Săptamâna educației globale” s-a concentrat
pe drepturile omului, înțelegere internațională și cooperare, pace, durabilitate și încurajează
solidaritatea, dialogul intercultural și învățarea de la egal la egal.
Pentru prima dată la noi în școală, s-a desfășurat proiectul ,,Director pentru o zi”. Anul
acesta, Denisa Ionel a fost desemnată pentru a ocupa această funcție. A reușit să primească
răspunsuri referitoare la administrație, a asistat la una dintre orele unei clase, a verificat dacă școala
este dotată cu ceea ce trebuie, a identificat anumite probleme și le-a transmis echipei de conducere a
colegiului.
În plus, periodic, CȘE organizează întâlniri în format online, având ca invitaţi absolvenţi ai
Colegiului Naţional „Cuza Vodă” care se bucură de succes în cadrul Universităţilor din țară şi
străinătate. Aceste întâlniri sunt foarte apreciate de elevii care doresc să se orienteze în carieră, care
caută răspunsuri practice la întrebările pe care le au în legătură cu paşii pe care ar trebui să-i urmeze
pentru a se înscrie sau în legătură cu provocările care îi aşteaptă când vor deveni studenţi la o
anumită facultate. S-au desfășurat 2 meeting-uri pe Zoom: pentru Facultatea de Drept si pentru cea
de Medicină.
În semestrul al II-lea, Consiliul Școlar al Elevilor a organizat următoarele activităţi:
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O scrisoare de dragoste- Valentine`s Day (14 februarie) - Elevii școlii au putut lăsa scrisori
în cutia special amenajată la parterul localului A, iar apoi au fost sortate și împărțite în fiecare clasă.
Webinar cu foștii noștri elevi, acum studenți - Invitații au fost Sîrbu Tudor si Iovu
Francesca. Tudor este student la Imperial College London-Chemical Engineering, iar Francesca a
absolvit University of Cambridge în cadrul Departamentului de Computer Science(ambele
universități fiind din UK). Ei au avut o prezentare, iar apoi au primit întrebări de la elevii prezenți.
Colectare de produse reciclabile - a avut loc o nouă acțiune de colectare de materiale
reciclabile- hârtie, PET-uri, baterii, sticla, doze, aluminiu, electronice si electrocasnice uzate. Locul
de colectare a fost în curtea corpului B. Fiecare a menționat clasa din care face parte si a fost atent
la cantitatea măsurată pentru a putea realiza ulterior un clasament corect.
Ajutor pentru Ucraina - Având în vedere situația în care se află Ucraina în acest moment,
membrii CȘE au organizat o strângere de fonduri, bani care au fost donaţi către proiectul Crucii
Roșii Române- Ajutor pentru Ucraina. Fiecare șef de clasă a adunat de la colegi banii donați și i-au
dat membrilor Biroului CȘE, care a făcut ulterior o donație directă în contul Crucii Roșii Române.
Ziua Umanității - Joi, 24 martie, liceul nostru a sărbătorit Ziua Umanității. Elevii au
organizat câteva activități (flashmob) care să le aducă un zâmbet pe buze, dar care să le și
amintească cât de importante sunt solidaritatea, altruismul si bunatatea.
5.

Formare continuă

Prof. Liciu A. a urmat cursurile ,,Cum previi bullying-ul în şcoli”(aprilie) şi ,,Utilizarea
metodelor de predare creative şi innovative în sala de clasă’’ susţinute online de formatorii
organizaţiei Sellification (mai) şi a participat la Summitul Încrederii organizat de Welbeing
Institute.
Prof. Lehoneac Mihaela s-a înscris la cursul CRED, organizat de CCD, a participat la
Webinarele Povestea încrederii și la activitatea de formare – Ghid de bune practici în combaterea
bullying-ului
Prof. Atasiei M. a parcurs Programul de formare continuă în vederea constituirii Corpului de
profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) și a redactat un articol
pentru revista Zorile, cu titlul ”Accidentul vascular cerebral”.
Prof. Căpraru Monica a obtinut gradul didactic I, susținând prezentarea online a lucrării
pentru obținerea gradului I, 22 martie 2022.
Prof. Atasiei Maricica a participat la Simpozionul Național Interdisciplinar ”Ștefan
Procopiu”, secțiunea Didactică cu lucrarea ”Educăm tinerii pentru o dezvoltare durabilă”.
Doamna profesoară Zugravu Angela a obținut certificatul 3D Printing, în cadrul proiectului
3DUTECH. Modelează viitorul – Printează-l 3D.
Doamnele profesoare Badea Ionela și Adumitroaei Diana urmează cursul din proiectul
CRED.
Prof. Badea I. a participat la activitățile din perioada 8-24 octombrie 2021 prilejuite de
Săptămâna programării şi a obţinut certificat Europe CodeWeek 2021.
Prof. Adumitoaei Diana a participat la activitățile de formare online „Ghid de bune practici
în combaterea bulliyng-ului” și „Educația viitorului”.
Prof. Balan Monalisa a urmat cursul „Cum previi bullying-ul ȋn şcoli”, ȋn luna mai cursul
„Utilizarea metodelor de predare creative şi inovative ȋn sala de clasǎ”, susţinute online de
formatorii organizaţiei Sellification iar în luna iulie a finalizat cursul CRED.
Doamna profesoara Talaşman Elena a participat la următoarele webinare: „Valori europene
prin instrumente digitale în dezvoltarea personală”-Europe Direct Vaslui (1-7 noiembrie 2021),
”Management strategic pentru sistemul de învăţământ. Ameliorarea proceselor” Asociatia Culturală
Europea (2,3 septembrie 2021), ”Sisteme de gestionare electronică a învăţării. Noi competenţe
pentru predarea online şi folosirea judicioasă a noilor tehnologii în procesul didactic” – Asociaţia
Culturală Europea (6,7 septembrie 2021)
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Prof. Ionescu Andreea a participat la cursul ,,Școala de Bani”, alături de elevii clasei a XI –
a SS. Prof. Lungu Daniela a participat la webinarul ,,Lansarea Şcolii Încrederii 2021”, unde au fost
prezentate obiectivele pentru acest an şcolar, cȃt şi la Summitul Încrederii.
În cadrul programului de formare pentru cadrele didactice intitulat ,,Școala Încrederii” a
participat ca membru al Echipei Încrederii, la sesiunile de coaching susţinute de doamna prof.
Mihaela Romaniuc.
Prof. Girigan Diana a parcurs Programul de formare continuă în vederea constituirii
Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale(CPEECN), a participat
la Conferința Transnațională ,,Educație online prin parteneriate”, la atelierul de formare
profesională ,,Tehnologia informației în educație”, la seminarii online eTwinning ,,Stories that
Move webinar for Unesco Global Media and Information Week” și ,,Get Comfortable with
Copyright and Fair Use”.
Profesor Munteanu Roxana a participat la Conferința Națională “Captivează prin educație” –
noiembrie 2021, la cursul în format eLearning și webinar “Folosește tabla interactivă virtuală
VBoard” , la activitatea „Cea mai mare lecție de vaccinare”, organizată de Ministerul Educației și
UNICEF România (octombrie 2021).
6.

Proiecte

Prof. Popa Elena a desfășurat activități educative în cadrul Proiectului eLibertate și în
Săptămâna Educației Mondiale pe tema ,,Pluriperspectivism autumnal”, iar prof. Ghiță Enache
Stela și Pascal Ionela au participat la Seminarul Național de informare din 11.12.2021, cu tema ,,
Oportunități de coordonare a activităților, de dezvoltare personală și de educație pentru sănătate,
pentru elevii de gimnaziu și liceu” în cadrul Proiectului transfrontalier ,,CBC-FeRoM”. Prof.
Carmen Hodea a organizat, în cadrul proiectului ,,Ploaie ,vânt și alte fenomene meteorologice”, o
activitate literară cu clasa a VIII-a, a organizat în cadrul proiectului județean ,,Reciclarea-protejează
natura” o activitate literară, abordând teme de ecologizare și a realizat un acord de parteneriat cu
Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Baia Mare, în vederea participării la Concursul Regional,,
TOLERANȚA ARE CHIPUL TĂU”, secțiunea creație plastică.
Prof. Ionela Pascal a încheiat un parteneriat pentru un proiect Erasmus care e în curs de
evaluare: Innovation Methods to learn and teach Math. Prof. Avram Carmen Any a participat, în
cadrul Proiectului CLASA VIE, proiect de promovare a lecturii inițiat de Asociația culturală „Vis a
vis” și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, desfășurat în șase instituții de
învățământ preuniversitar, în perioada februarie- iunie 2022, împreună cu două clase de a X-a, cu
două clase de a XI-a, una de a XII-a și o clasă de a VII-a la mentorate și ateliere de creație susținute
de actrița Adriana Moca și două întâlniri cu scriitorii Irina Georgescu Groza și Florin Bican.
Proiectul a avut ca scop promovarea lecturii în rândul elevilor și informarea lor cu privire la
scriitorii aniversați în 2021 și recomandări de carte. Proiectul a prevăzut, pe lângă mentorate
(pregătire pentru concursul de lectură), lectură performativă, întâlniri cu traducători și criitori și
newsletter (informări despre scriitori aniversați în 2021 și recomandări de carte), un eseu cu
tema:”De ce este importantă cultura pentru mine” (clasele X-XII) și “Vreau să devin…” (clasa a
VII-a) și o vizionare gratuită online a două spectacole de teatru “ O scrisoare pierdută” în regia lui
Alexandru Dabija, de la Teatrul de Comedie și “La țigănci” adaptare și regie Andrei și Andreea
Grosu. La concursul, la care au participat 400 de elevi din 6 județe, s-au obținut 14 diplome de
merit (Crăsneanu Melisa Rahela, Donici Maya, Grecu Aida, Istrate Maria, Racovanu Miruna
Theodora, Maria Bursucanu- clasa a VII –a și Grigoraș Maria Diana, Filote Laura, Marica Oana,
Costea Roxana , Munteanu Diana, Șerban Melania, Mîndru Denisa și Dacu Bianca) și 14 de
participare
Colectivul de catedră de la disciplina istorie s-a implicat în derularea unor proiecte cu
impact asupra vieții localității noastre: „Memoria cimitirelor hușene”care a fost organizat de prof.
Costin Clit în colaborare cu prof. Mihaela Lehoneac, „Un erou, o floare” proiect organizat de prof.
Mircea Ciobotaru în colaborare cu prof. Mihaela Lehoneac ce a constat în îngrijirea spațiului verde
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din necropola eroilor din război, îndepărtarea microvegetației și refacerea inscripțiilor de pe cruci.
După terminarea lucrărilor elevii claselor a X a SN2 și a XI a Filo1 au decorat crucile eroilor cu
panglică tricoloră și au depus flori și candele.
Prof. Atasiei Maricica a coordonat activitățile din cadrul proiectului, la nivel local, ”Un
mediu curat pentru o viață sănătoasă”, în colaborare cu Şcoala Gimnazială ”M. Sadoveanu” Huşi,
Şcoala “Anastasie Panu”, S.C. ALVALIV SRL, S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL.
Prof. Atasiei Maricica este implicată în 2 proiecte europene etwinning pentru care a aplicat
pentru certificatul de calitate, „Science inspired from nature” și „My favourite science experiments”
Prof. Atasiei Maricica este coordonator al unor programe și proiecte la nivel
național/mondial cum sunt Programul de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesie JA
România,“ Educație pentru sănătate”, la clasele a IX-a SN2 și a IX-a SN3, Programu Mondial Eco
Școala, Proiectul Național Eco provocarea, Proiectul Național Baterel și lumea non-E.
Prof. Căpraru M. este coordonator al Proiectului Școală prietenoasă cu natura, inițiat de
Societatea Ornitologică Română, care se desfășoară pe parcursul întregului an școlar.
Prof. Atasiei M și Căpraru M. coordonează activitățile în cadrul Programului internaţional
“Să învăţăm despre pădure” LeAF initiat de CCDG, program mondial de educaţie pentru mediul
înconjurător, prin care sala de clasă este ȋnlocuită cu natura, iar lecţiile de desfăşoară ȋn mediul
natural.
Prof. Badea Ionela a participat la proiectul educaţional „Girls Go Circular” împreună cu
elevii clasei a X-a SS2, participă la proiectul Junior Achievement cu programele Educație pentru
sănătate şi Educație pentru orientare profesională, a participat la Conferința Națională 2021:
“Captivează prin educație” organizată de Teatrul vienez și în acest an şcolar derulează următoarele
proiecte eTwinning cKENDİMDEN ŞEHRİME-FROM MYSELF TO MY TOWN, CHEMISTRY
OF ENERGY, KITCHEN WONDERS.
Prof. Adumitroaei D. a participat la trei proiecte eTwinning - “Elements”, “Generation Z –
Being an aware digital citizen” și “Having fun learning and reinforcing with web 2.0 Tools-2”
finalizate în luna mai. În cadrul Junior Achievement a derulat cu clasa a IX-a SN1 programele
„Educație pentru sănătate” şi „Educație financiară”.
Prof. Popa Cristinel a participat în calitate de coordonator sau membru la desfășurarea mai
multor proiecte.
Prof. Girigan Diana este implicată în proiectele ,,Cherish your past!", și ,,Generation Z /
Artificial Intelligence”, iar prof. Munteanu Roxana în proiectele „Go green, don't pollute”,
„Biyomimikri” și „EUR'HOP”.
În cadrul Săptămânii Educației Globale, profesor Munteanu Roxana a desfășurat activitățile
“Schimbările climatice – cunoașterea, primul pas spre acțiune ” și „Spune stop traficului de
persoane!”, iar prof. Girigan Diana a desfășurat activitățile “ Să luptăm pentru planeta noastră” și “
Prevenirea traficului de persoane”. În perioada octombrie-noiembrie, profesor Girigan Diana a
participat la proiectul internațional ,,Climate Action Project”.
7.

Contribuții la îmbunătățirea imaginii școlii

Imaginea Colegiului Național Cuza Vodă este deosebit de importantă pentru fiecare dintre
noi. Prin ceea ce facem și prin modul în care ne manifestăm în comunitate ne putem aduce
contribuția la creșterea prestigiului și, implicit, a încrederii de care se bucură școala noastră. Iată de
ce fiecare apariție editorială, fiecare știre publicată în presă, fiecare activitate care este adusă la
cunoștința publicului este deosebit de importantă pentru noi.
Prof. Clit Costin are cea mai bogată activitate științifică:
16 septembrie 2021: comunicarea Despre egumenii Mănăstirii Râșca (Simpozionul Național
Rolul Mănăstirii Secu în viața religioasă a Țării Moldovei, Ediția a X-a, Mănăstirea Secu – 16-17
septembrie 2021);
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30 septembrie 2021: comunicarea Biserica Catedrală din Huși-prefaceri din secolul al XIXlea (Simpozionul Internațional Monumentul. Tradiție și viitor, Ediția a XXIII-a, Catedrala RomanoCatolică „Adormirea Maicii Domnului” din Iași);
7 octombrie 2021: comunicarea Moşiile mănăstirii Neamţului din Braniştea Bohotinului
(secolelele XV-XVIII). Documente inedite, Simpozion organizat de Complexului Muzeal „Iulian
Antonescu” Bacău;
7 octombrie 2021: comunicarea Documente privitoare la istoria Târgului Neamț și a
mănăstirilor din jur (secolele XVII-XVIII), Simpozion organizat de Arhivele Naționale Bacău.
18 decembrie 2021: comunicarea Veniamin Costachi, episcop al Hușilor, Simpozionul
Național Mitropolitul Veniamin Costachi – 175 de ani de la trecerea în eternitate, „Centrul Cultural
Nicolae Bagdasar” Roșiești;
6-7 mai 2022: comunicarea Mănăstirea Pângărați în documente inedite, Simpozionul
Național Istorie și patrimoniu ecleziastic, organizat de Complexul Muzeal Național „Moldova Iași”,
Muzeul de istorie al Moldovei și Mănăstirea Pângărați, Ediția I.
25-26 mai 2022: comunicarea Din trecutul tipografiei Mănăstirii Neamț. Documente
inedite, Conferința Națională Cartera veche românească și străină, Ediția I, organizată de Asociația
Bibliotecarilor din România (ABR), Secțiunea Carte Veche, Conservare, Restaurare, împreună cu
Mănăstirea Comana din Episcopia Giurgiului, Editura Eikon și Moara de Hârtie, BucureștiMănăstirea Comana.
Lucrări publicate:
Documente privitoare la istoria mănăstirii „Sfinții Arhangheli” – Metoc din Galați, Galați,
Editura Muzeului de Istorie Galați, 2021, 160 p. + 2 planșe.
Biserica din satul Șopârleni. 20 de ani de dăinuire (2001-2121), Huși, 2021, 106 p.
Documente privind istoria Episcopiei de Huși, Lucrare apărută cu binecuvântarea
Preasfințitului Părinte Ignatie Episcopul Hușilor, 2021, 1128 p.
Studii și articole publicate:
Documente nemțene din prima jumătate a secolului al XIX, în „Buletin informativ al
Simpozionului Național Rolul Mănăstirii Secu în viața religioasă a Țării Moldovei”, Piatra Neamț,
Editura Cetatea Doamnei, 2021, VII, p. 159-188;
Zidiri și rezidiri de biserici în documente de arhivă, în „Monumentul, Lucrările celei de-a
XXII-a ediții a Simpozionului Internațional Monumentul Tradiție și Viitor”, Iași, 2020, XXII, p. 2166;
Documente privitoare la istoria Târgului Neamț și a mănăstirilor din jur (secolele XVIIXVIII), în „Acta Bacoviensis”, Bacău, XVI, 2021, p. 17-48.
Documente privitoare la istoria Schitului Vovidenia de la ținutul Neamțului (1750-1846), în
„Analele Liceului „Vasile Conta” Târgu Neamț”, Seria istorie, vol. III, nr. 2, 2021, p. 201-241.
Moșiile Mănăstirii Neamțului din Braniștea Bohotinului (secolele XV-XVIII). Documente
inedite, în „Carpica”, Bacău, L, 2021, p. 59-116.
Sate de pe valea Tutovei: Călimănești și Tămășeni. Documente inedite din secolele XVIIXIX, în „Prutul”. Revistă de cultură, Huși, anul XI (XX), Nr. 1-2 (67-68), 2021, p. 225-286.
Cariera lui Teodor Burada în documente inedite, în „Prutul”. Revistă de cultură, Huși, anul
XI (XX), Nr. 1-2 (67-68), 2021, p. 287-318 (în colaborare cu Cosmin Niță).
Câteva documente inedite privitoare la istoria așezărilor din județul Vaslui, în „Cadențe
peste timp”. Revista cadrelor militare în rezervă și a veteranilor de război din județul Vaslui, nr. 18,
2021, p. 39-54.
Un inventar inedit din 1816 și egumenii Mănăstirii Râșca la începutul secolului al XIX-lea,
în „Cadențe peste timp”. Revista cadrelor militare în rezervă și a veteranilor de război din județul
Vaslui, nr. 18, 2021, p. 61-88.
Revista „Cronica Hușilor”, de la Nifon Criveanu la Ioachim Mareș, în „Cronica Episcopiei
Huşilor” (2017-2020)- Supliment al revistei Horeb –, 2021, p. 397-413;
Câteva documente inedite privitoare la istoria așezărilor din județul Vaslui, în „Cronica
Episcopiei Huşilor” (2017-2020)- Supliment al revistei Horeb –2021, p. 414-433.
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Trei documente privitoare la moșiile Țifu și Dodești de la ținutul istoric al Fălciului, în
„Academia Bârlădeană”, Revistă editată de Societatea literar-culturală Academia Bârlădeană Anul
XXVIII, nr. 1 (86), 2022, p. 20-21.
Circulația cărții vechi în Eparhia Hușilor, în volumul Silviu-Constantin Nedelcu
(coordonator), Bibliotecile și valorifìcarea cărții vechi românești și occidentale. Circulația cărții
românești vechi in Basarabia. Lucrările prezentate la sesiunea anuală a secțiunii Carte veche.
Conservare. Restaurare din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), București, 27 mai
2021, Cuvânt înainte de Acad. Andrei Eşanu. București, Editura Eìkon, 2022.
Prof. Lehoneac Mihaela a scris pentru revista şcolii articolele ”Iconografia zeităților grecoromane în Scythia Minor în timpul principatului” și Statutul şi semnificaţia conceptului de metodă
în sistemul activităţii didactice. 0
Prof. Carmen Hodea a fost formator în cadrul Olimpiadei Naționale de Argumentare,
Dezbatere și Gândire Critică ,, Tinerii Dezbat’’, faza județeană, organizând cu sprijinul ISJ și CCD
Vaslui un curs online de 8 ore, cu titlul ,,Tehnici de arbitraj” și a fost director de turneu în cadrul
aceleiași competiții, popularizând rolul dezbaterilor la nivel județean.
Prof. Ghiță-Enache Stela a participat și s-a implicat în organizarea Proiectului Național
,,Promovarea Imaginii Școlii,”, a publicat un articol în studiul de specialitate Esențial în educațierevistă electonică.(ianuarie2022).
Împreună cu echipa de robotică, prof. Liciu A. a apărut într-o emisiune televizată la TV
Vaslui.
Prof. Căpraru Monica a desfășurat, împreună cu Agenţia Pentru Protecţia Mediului Vaslui, o
activitate în cadrul campaniei ,,CURAŢM ROMÂNIA”-Vrem o ţară fară deşeuri abandonate. De
asemeni, a participat la proiectul „Tinerii aleg – proiect de dezvoltare a conștiinței ecologice și luptă
împotriva schimbărilor climatice” unde s-a pus accentul pe schimbărilor climatice, cauzele și
consecințele acestora, astfel elevii conștientizând acțiunile care produc gazele cu efect de seră și
soluțiile prin care acestea pot fi reduse.
Prof. Atasiei Maricica a realizat o acțiune de voluntariat în colaborare cu Primăria
Municipiului Huși: ”Curățăm România” prin care parcurile din oraș au fost curățate, totodată dând
un exemplu pozitiv prin exemplul nostru și celor din jur.
Concluzii
Școala dispune de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc
conţinuturile predate fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe
elev.
Majoritatea cadrelor didactice au în vedere eficacitatea strategiilor didactice, varietatea
metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare.
Profesorii utilizează metode şi strategii moderne, activ-participative şi în mediul on-line,
stimulative pentru învăţarea elevilor și adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei
urmărind dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific.
În școală există un climat favorabil și relaţii bune între elevi şi profesori.
Performanţele elevilor sunt apreciate şi evaluate constant, utilizându-se atât metode
sumative, cât şi formative. Se utilizează instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a
elevilor și metode moderne de evaluare.
În școală există o colaborare eficientă şi productivă între membrii celor mai multe dintre
catedre și deschidere spre comunicare, dovedite prin proiectele de echipă realizate.
În pofida condițiilor deosebite ale desfășurării online a procesului didactic s-au organizat și
desfășurat activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate.
Majoritatea profesorilor au manifestat dorința de perfecționare în general și, pentru educaţia
on-line, în special.
Managementul școlii s-a preocupat de asigurarea tuturor condițiilor pentru ca elevii și tot
personalul să-și poată desfășura activitatea în condiții optime.
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Toate aceste concluzii pot fi regăsite și în raportul elaborat de I.Ș.J. Vaslui în urma
inspecției generale realizate în perioada 5-20 iunie 2022, școala primind calificativ maxim la toate
domeniile evaluate.
Director,
Prof. Manuela Iacob
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