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II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE
A CALITĂŢII REALIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017
Instituţia noastră a oferit condiţii egale de acces la programele de învăţare şi a
sprijinit pe toţi elevii pentru obţinerea performanţei. Aceasta din urmă a fost mereu
monitorizată şi evaluată, stabilindu-se programe specifice de atingere a performanţei şcolare,
prin asigurarea calităţii informaţiei şi auto-evaluare.
Colegiul a oferit elevilor un mediu sigur, asigurându-le celor care doresc rezultate
deosebite la unele discipline, programe speciale de instruire cu profesori îndrumători cu o
bogată experienţă didactică (consultaţii, ore de pregătire suplimentară, teste de evaluare,
materiale suplimentare etc.).
S-a urmărit schimbul de idei liber între profesor şi elev, cooperarea în rezolvarea
sarcinilor şi a problemelor, încurajarea efortului spre obţinerea unor rezultate excepţionale.
O atenţie deosebită a fost acordată bazei material-didactice.
Colegiul are o bază bine organizată şi realizată la nivelul curriculumului şcolar actual.
Instituţia noastră dispune de o multitudine de materiale didactice.
Investiţiile au fost: infiintarea Sălii Marinei Militare ,,Viceamiral inginer Marcel Vasile
Diaconescu”, finalizarea lucrărilor de modernizare a sălii de festivităţi şi a infirmeriei la
pavilionul A – comandament. S-au efectuat lucrari de reparatie la gardul intregului colegiu, la
gardul parcului cu tehnica militara, lucrari curente interioare etaj I si II, pavilionul A
comandament, lucrari de reparatii curente la etajul II al pavilionului T3, lucrari de reparatii la
grupurile sanitare, etaj II si III, pavilionul T2, reparatii curente la sistemul de canalizare al
colegiului; s-a reparat acoperisul si s-au facut amenajari interioare si exterioare la poligonul
redus al colegiului; s-au amenajat santuri si rigole la sistemul de preluare al apelor fluviale, sau amenajat doua parcari( una langa comandament, iar cealalta langa pavilionul V invatamant).
Cu ocazia implinirii a 105 ani de existenta, langa comandamentul unitatii s-a construit un
monument dedicat zilei colegiului numit ,,Recunoștință cantemiristă”. Investiţiile realizate au
creat condiţii de eficienţă sporită în abordarea conţinuturilor didactice la toate disciplinele.
Nivelul asigurării cu materiale, tehnică şi echipamente specifice pentru învăţământ şi
instrucţie a fost în anul şcolar 2016-2017 foarte bun.
Strategia managerială a colegiului s-a bazat pe ideea de lucru în echipă, pe respectarea
demnităţii tuturor factorilor implicaţi în actul educativ, pe principiul competenţei şi
responsabilităţii.
Atingerea standardelor educaţionale a constituit o preocupare permanentă pentru toate
cadrele colegiului.
Proiectarea didactică a respectat cerinţele programelor şcolare, remarcându-se
flexibilitatea acesteia.
Instituţia a urmărit atragerea tuturor cadrelor didactice în diferite cursuri de formare.
Cadrele didactice au înţeles foarte bine că propria formare este o condiţie absolut necesară
activităţii de formare pe care o desfăşoară în clasă.
În anul şcolar 2016-2017, au continuat activităţile care au drept scop
implementarea sistemului de asigurare a calităţii. S-au prevăzut următoarele activităţi care să
conducă la îmbunătăţirea calităţii educaţiei:
 prezentarea raportului de evaluare internă Comisiei de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii în anul şcolar 2015-2016 în Consiliul de Administraţie şi Consiliul
Profesoral;
 stabilirea graficului de activităţi al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
pentru anul şcolar 2016-2017, a responsabilităţilor membrilor comisiei;
 evaluarea compartimentelor didactic auxiliar şi nedidactic;
 reînnoirea documentaţiei referitoare la calitate, documentarea permanentă
conform noilor cerinţe privind asigurarea calităţii;
 stabilirea responsabilităţilor la nivelul auditorilor, colaboratorilor Comisiei de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”,
elaborarea de decizii;

proiectarea şi coordonarea activităţii catedrelor, compartimentelor şi a
managementului şcolii pe instrumente diverse de investigare a realităţii
organizaţiei. Alcătuirea unui plan de acţiune la nivelul compartimentelor şi
urmărirea realizării acestora;
 monitorizarea elementelor de asigurare a calităţii, identificarea, stabilirea căilor de
acţiune, stabilirea de termene de realizare şi indicatori de performanţă;
 culegerea dovezilor /rezultatelor evaluărilor care să corespundă descriptorilor de
performanţă pentru cele 7 principii;
 stabilirea nivelului privind inserţia profesională ;
 culegerea dovezilor pentru stabilirea ofertei educaţionale;
 stabilirea gradului de satisfacţie a partenerilor;
 observarea activităţilor de predare şi reînvăţare;
 continuarea activităţilor de elaborare a procedurilor;
 continuarea activităţilor de elaborare a materialelor necesare implementării
sistemului de asigurare a calităţii la toate compartimentele;
 informarea permanentă a personalului şcolii privind activitatea de implementare şi
asigurarea calităţii.
Aceste activităţi vin în continuarea activităţilor CEAC din anii şcolari 2005-2006,
2006 -2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013,2013-2014, 20142015, 2016-2017.
Activitatea CEAC la nivelul şcolii a fost centrată pe:
 instruirea responsabililor de catedre şi compartimente din şcoală în domeniul
calităţii;
 informarea membrilor consiliului de administraţie şi ai consiliului profesoral;
 înfiinţarea punctului de informare în domeniul calităţii în cancelarie;
 derularea formării la nivelul catedrelor şi al compartimentelor;
 alocarea de responsabilităţi şi stabilirea domeniului de acţiune pentru membrii
comisiei de calitate;
 elaborarea Regulamentului de funcţionarea a Comisiei de Asigurare a Calităţii;
 proiectarea activităţii catedrelor, compartimentelor şi a managementului şcolii pe
instrumente diverse de investigare a realităţii organizaţiei. Alcătuirea unui Plan de
acţiune la nivelul fiecărui compartiment;
 monitorizarea elementelor de asigurare a calităţii, identificarea punctelor slabe,
stabilirea căilor de acţiune, stabilirea de termene de realizare şi indicatori de
performanţă;
 completarea Portofoliului la nivelul catedrelor pe baza unei liste de verificare
elaborată de Comisia de asigurare a calităţii;
 motivarea în executarea unor lucrări şi activităţi peste nivelul rutinei şi birocraţiei
specifice; gestionarea rezistenţei faţă de schimbare;
 culegerea dovezilor/rezultatelor evaluărilor care să corespundă criteriilor stabilite.
Măsura implementării sistemului de asigurare a calităţii poate fi urmărită prin
indicatorii la nivel de şcoală.
În urma activităţilor derulate pe întreaga perioadă de implementare a sistemului de
asigurare a calităţii începând cu anul şcolar 2005-2006 şi până astăzi s-au evidenţiat
următoarele rezultate şi efecte în privinţa creşterii calităţii educaţiei:
♦
creşterea procentului de promovabilitate anuală;
 realizarea şi dezvoltarea continuă a bazei de date pentru elevii cu cerinţe
educaţionale speciale în vederea ameliorării problematicii acestor elevi;
 elaborarea şi aplicarea strategiei şi procedurilor de evaluare continuă a elevilor
stabilind criterii de performanţă şi condiţii de aplicabilitate;
 perfecţionarea cadrelor didactice ca, mentori, formatori şi evaluatori în formarea
continuă şi iniţială;
 creşterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de perfecţionare,
specializare şi recalificare având ca efect îmbunătăţirea calităţii procesului de
predare învăţare;
 organizarea eficientă a bazei materiale a şcolii.


Pentru o bună desfăşurare a activităţii instructiv-educative la începutul fiecărui an
şcolar sunt planificate şi cunoscute toate activităţile importante ce urmează a se desfăşura.
Acestea sunt consemnate într-un Buletin Informativ.
Cunoaşterea şi planificarea din timp a acestor activităţi a avut ca efect obţinerea de
rezultate bune şi foarte bune, implicarea cu responsabilitate a fiecărui cadru didactic într-o
activitate sau alta. Planificarea tuturor activităţilor, fie ele de învăţare sau extracurriculare,
generează un climat de ordine şi disciplină favorabil obţinerii performanţelor şcolare.
Şcoala se prezintă ca o instituţie deschisă înnoirii didactice, care contribuie la
articularea unui traseu propriu de dezvoltare intelectuală şi profesională, cu o muncă de zi cu
zi desfăşurată spre formarea unui elev cu autonomie spirituală, deschis la schimbare, la
solidaritate în echipă, la gândire alternativă, la pluralitate.
Instituţia are un personal didactic calificat, profesionist, deschis spre înnoire didactică,
dedicat în mare parte, nevoilor elevilor.
Cadrele didactice, militare şi personalul auxiliar au fost preocupate de perfecţionarea şi
formarea continuă pentru a îndeplinii misiunea colegiului la standarde cât mai ridicate.
Activitatea de învăţământ a fost organizată astfel încât să vină în sprijinul formării şi
dezvoltării deprinderilor de muncă intelectuală, creşterea rezistenţei la efort fizic şi psihic
îndelungat, a trăsăturilor pozitive de caracter, necesare militarilor profesionişti.
La începutul anului şcolar, în fiecare catedră şi comisie metodică s-au întocmit toate
documentele de organizare şi planificare a activităţilor de învăţământ şi extracurriculare.
Pentru fiecare nivel de clase, colectivele de catedră au întocmit proiectele unităţilor de
învăţare şi au stabilit modalităţile de evaluare a însuşirii acestora: oral, scris, practic,
asigurându-se realizarea cel puţin a unei testări unice pe semestru, la disciplinele de examen. În
funcţie de rezultatele evaluării, s-au organizat activităţi de educaţie remedială, pentru elevii cu
rezultate nesatisfăcătoare. Activitatea de consiliere a profesorilor diriginţi a fost centrată pe
creşterea valenţelor educative ale orelor de dirigenţie, ridicarea performanţelor şcolare şi
diversificarea activităţilor extraşcolare.
Astfel, în orele de dirigenţie s-au realizat activităţi educative adaptate la
particularităţile fiecărei grupe de vârstă, la problemele actuale ale societăţii, precum şi la
specificul acestui colegiu. La nivelul colegiului s-au realizat un număr mare de activitaţi de
consiliere ale psihologului şcolar la recomandarea profesorilor diriginţi.
S-au realizat scrisori de felicitare şi informare asupra situaţiei şcolare, la finalul anului
şcolar, pentru toţi elevii colegiului.

Au avut loc lecţii deschise la dirigenţie la clasele:a XI D-noiembrie, la clasele a
XIIa -decembrie, clasa a X A-februarie și clasa a IXB -martie cu participarea tuturor
profesorilor diriginţi din colegiu ,în prezenţa comandantului colegiului şi al directorului
adjunct.
nevoie.



Consiliile profesorilor clasei s-au întrunit lunar, sau chiar mai des dacă a fost


Au avut loc întâlniri lunare ale comisiei diriginţilor pentru discutarea
problemelor de la clase, dar şi împărtăşirea experienţei profesorilor diriginţi cu vechime în
colegiu.
Elevii claselor a XII-a au participat, pe baza opţiunilor, la pregătirea centralizată pentru
examenele de bacalaureat şi admitere. Aceasta s-a desfăşurat săptămânal pe baza planificărilor
întocmite de şefii de catedră şi aprobate de directorul adjunct.
Activitatea comună profesor-elev s-a finalizat în anul şcolar 2016-2017, cu media
generală = 8,93, 90,55% promovabilitate, inregistrandu-se un numar de 2 repetenti.
Analiza situaţiei la învăţătură şi la concursurile şcolare, participarea elevilor la
„Cursurile de excelenţă”, relevă faptul că majoritatea covârşitoare a elevilor a atins standardele
educaţionale naţionale la disciplinele din planul de învăţământ al colegiului.
Elevii colegiului nostru au participat, pe parcursul anului şcolar la activităţi diverse.
La concursurile şi olimpiadele şcolare, s-au obtinut urmatoarele premii:
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Clasa

Cristea Răzvan

XIB

Condruz Iulia
Roşu Onisim
Turea Cristian
Toma Andrei

XIIA
XIIA
IXE
IXC

Profesor

Lambru M., Oprea
D.
Floştoiu I.
Ţonoiu R.
Badea O.
Burloiu R.

NUMELE ŞI
PRENUMELE

CLASA

Cristea Răzvan

XIB

Condruz Iulia
Roşu Onisim
Turea Cristian
Toma Andrei
Sandu Denisa
Diaconu Iustinian
Serghei Gabriel
Diaconescu Sabina
Cristea Adela
Panciu Ioan
Gheorghe Alina
Pană Lorena
Burducea Adrian
Nită Petru
Mateescu Constantin
Ioniţă Cristina
Alecu Lavinia
Gheorghe Samuel
Sava Ştefan
Diaconescu Sabina
Marin Radu
Gheorghe Samuel
Zaharia Ciprian
Pătraşcu Ana Maria
Stanciu Silviu
Ioniţă Cristina
Burcea Ovidiu
Foca Crista
Popa Alexandru
Onea Ştefan
Radu Marius
Anica George
Radu Simona
Lupşa Bianca
Antimiu Roxana
Mănăilescu Andreea
Sandu Bianca
Sandu Denisa
Graur Andrei
Pătraşcu Ana Maria
Botoacă Sandra
Bobolocu Alexandra
Vişan Ana Maria
Bobolocu Alexandra
Vişan Ana Maria
Zaharia Ciprian
Moise Gabriela
Condruz Iulia
Cristea Răzvan
Burcea Alexandru
Belivacă Gabriel
Caran Raluca
Sava Ştefan
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Lambru M.
Oprea D.
Floştoiu I.
Ţonoiu R.
Badea O.
Burloiu R.
Floştoiu I.
Ţonoiu R.
Ţonoiu R.
Floştoiu I.
Ionescu D.
Ionescu D.
Ezaru L.
Schonauer D.
Ţonoiu R.
Ţonoiu R.
Ţonoiu R.
Lambru M.
Stanciu B.
Ezaru L.
Diţei A.
Ionescu D.
Bădilă C.
Matei Ş.
Matei Ş.
Floştoiu I.
Lambru M.
Lambru M.
Floştoiu I.
Lambru M.
Ţonoiu R.
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Ţonoiu R.
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Stanciu B.
Burloiu R.
Burloiu R.
Burloiu R.
Ionescu D.
Diţei A.
Oprea D.
Ezrau L.
Oprea D.
Ezaru L.
Diţei A.
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Lazăr”
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37. Franceză

Dulce Enescu Mario

XD

Oprea D.

Figher Cristian

XA

Necula G.

Erimia Clara

IXC

Schonauer D.

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT:
VOLEI: - MASCULIN -LOCUL II –OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR - FAZA JUDETEANA
- FEMININ -LOCUL II-- -OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR - FAZA JUDEȚEANA
CUPA PRIETENIEI, EDITIA II, BUSTENI: LOCUL I- VOLEI FEMININ; LOCUL I- VOLEI MASCULIN
FOTBAL MASCULIN: –MENTIUNE - OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR- FAZA NATIONALA
BASCHET MASCULIN: - MENTIUNE –OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR - FAZA JUDEȚEANA
HANDBAL MASCULIN: - MENTIUNE–OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR - FAZA NATIONALA
ATLETISM: - CUPA DE IARNA, BUCURESTI –LOCUL I -3 locuri ; LOCUL II- 5 locuri; LOCUL III- 6 locuri
ORIENTARE TURISTICA CUPA PRIMAVERII-2017-BANEASA: LOCUL I –pe echipe; LOCUL I – 2 locuri;
LOCUL II- 3 locuri; LOCUL III- 3 locuri
PENTATLON- MENTIUNE- OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR- FAZA NATIONALA

OLIMPIADA DE VARA A SPORTULUI MILITAR:
●LOCUL I -HANDBAL MASCULIN
●LOCUL I - VOLEI FEMININ
●LOCUL I - TIR
●LOCUL I - TENIS DE MASA
●LOCUL II - VOLEI MASCULIN
●LOCUL II - ATLETISM
●LOCUL II - TRIATLON
●LOCUL III - BASCHET

În Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” activităţile extraşcolare şi
extracurriculare completează şi desăvărşesc formarea elevului, astfel că, prin intermediul
acestora cantemiriştii au posibilitatea să-şi îmbogăţească sfera cunoaşterii în numeroase şi
variate domenii.
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi
locul bine stabilit în formarea personalităţii liceenilor în uniformă. Educaţia prin activităţile
extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini,
talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în
diferite domenii.
Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt
mod de dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi indepenente, pe care elevul le-a ales,
sau activităţi organizate de către cadrele didactice, precum: excursii, drumeţii, tabere, vizionări
de filme şi piese de teatru, spectacole, concursuri pe diferite teme, vizite la muzee, expoziţii,
monumente şi locuri istorice, case memoriale, activităţi cu caracter militar. Mediatizarea
activităţilor s-a făcut în presa militară, civilă, pe site-ul instituţiei şi pe reţelele de socializare
ale MapN.

La clasele a IX-a au fost realizate excursiile de cunoaştere a împrejurimilor la
Câmpina , precum şi drumeţii organizate la nivelul oraşului Breaza.

Pe lângă aceste excursii de început toate clasele de a IX a au organizat excursie
la Mânăstirea Dealu în vederea cunoaşterii rădăcinilor colegiului.

Clasele a X a B si D au participat in excursia pe traseul Breaza-Sibiu

Clasa a XI-a A a mers în excursie la Sibiu, iar clasele XI C, și B ,la Slănic și
zona ,,Vulcanii noroioși”.

Clasa a XII-a A excursie Ploiești ; XIIa B-excursie București

In acest semestru, elevii colegiului au vizionat piese de teatru, atat în incinta
instituţiei cat si la Teatrul „Toma Caragiu” Ploiesti.
•
În Săptămâna Altfel ,, Să știi mai multe, să fii mai bun” s-au realizat toate
activitațile planificate

Activitatea cultural artistică desfăşurată în colegiu

Deschiderea anului şcolar.

Balul Bobocilor,11 noiembrie – program artistic în care au fost implicaţi toţi
elevii colegiului în calitate de participanţi sau spectatori.

Serbarea de Crăciun cu tradiţii şi obiceiuri specifice acestei mari sărbători –
organizată de reprezentanţii clubului artistic.

Serbarea de Marțișor

13 mai- Balul absolventilor, Sinaia.

Serbare organizată cu prilejul împlinirii a 105 ani de existentă a colegiului
Alte activităţi extraşcolare realizate cu participarea elevilor şi profesorilor
colegiului :
12 septembrie –manifestări începerea anului școlar 2016-2017
•
23 septembrie -manifestări dedicate Centenarului Primului Război Mondial, în
Cimitirul de Onoare Internațional al Eroilor, situat în localitatea Lerești, județul Argeș și
Mausoleul Mateiaș
•
5 octombrie-vizita elevilor clasei a VIIa C-Liceul Teoretic Aurel Vlaicu, Breaza
•
6 octombrie-Ziua Educației
•
12 octombrie-activităti de consiliere școlară a elevilor din clasele a Xia și a XII
a, întâlnire cu rectorul Academiei Forțelor Terestre ,, Nicolae Bălcescu”, Sibiu, d-l
gl.bg.prof.univ.dr.ing. Ghiță Bârsan
•
Participare Competiția de cultură generală The Best,faza preliminară
•
16-20 octombrieîntâlnire transnațională în cadrul proiectului Erasmus+,,
DEAR-Developing English trough Art-oriented activites”, în Cipru
•
17 octombrie-activitate ,, Ziua Armatei României în școli”, la Colegiul Național
,, Mihai Eminescu”,București
•
20-25 octombrie-competiții sportive (handbal,volei,baschet,atletism), cu
ocazia Zilei Armatei Române
•
20 octombrie-participare la Concertul Aniversar dedicat Zilei Armatei Române,
susținut de Orchestra Reprezentativă a Ministerului Apărării
•
24 octombrie-manifestări dedicate Zilei Armatei Române, pe platoul colegiului
•
25 octombrie- manifestări dedicate Zilei Armatei Române, la Monumentul
Eroilor, Breaza
•
27 octombrie-festivitatea de înmânare a ,,Șoimului cantemirist”
•
28 octombrie-lansarea cărții,,Dimitrie Cantemir-punte a cunoașterii între
Orient și Occident” –d-l gen. De brigadă Mihai Țăpârlea
•
28 octombrie-vizită de informare și orientare, reprezentanți ai Academiei
Forțelor Navale
•
Competiția sportivă ,, Cupa prieteniei”, Bușteni
•
Înscrierea în Competiția Națională de Robotică
•
Desfășurarea semifinalelor Competiției The Best
•
10 noiembrie-implicarea elevilor în Campania ,,Donez din dragoste de țară”
•
11 noiembrie-prezentarea ofertei educaționale a Academiei Forțelor Navale
•
11 noiembrie-participarea d-lui director adj. Prof.dr.Aurel C-tin Soare la
Conferința Națională ,,Liceul Militar Nicolae Filipescu de la Mânăstirea Dealu (4 Iunie 1912-10
Noimbrie 1940)”
•
15 noiembrie-participarea la Concursul Internațional de cros,,15 noiembrie”
•
18 noimbrie-participarea la vernisajul expoziției,, Schițe și desene-Nicolae
Grigorescu”
•
14-19 noiembrie-participarea la a treia reuniune a proiectului Erasmus+,,
DEAR-Developing English trough Art-oriented activites”, în Marea Britanie
•
19 noiembrie-participarea la Târgul Internațional Gaudeamus ,,Cartea”


•
23 noiembrie-întâlnirea Cenaclului ,,Marin Sorescu ”,Breaza cu
Cenaclul,,Tecsa”,Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr”, Câmpina
•
24 noiembrie-Exercițiu de alarmare și simulare a evacuării în caz de incendiu
•
29 noiembrie-întâlnire cu d-l conf.univ.dr. Octavian Târâbuță, comandantul
Academiei Forțelor Navale
•
1 decembrie-defilare București, Ploiești,Sinaia, Câmpina, Breaza
•
Cupa de Iarnă-atletism-3 medalii aur, 5 argint, 6 bronz
•
Concursul de șah-,,Memorialul Corneliu Botnariu”
•
Cupa tenis de masă ,,Moș Crăciun”
•
Festivalul de Tradiții Interculturale și Cultural Sportive,, Iarna Buzoiană”
•
Concertul elevilor Centrului de Instruire pentru Muzici Militare
•
22 decembrie-serbare Craciun( elevii cantemiriști și elevii Seminarului Teologic
Ortodox din București)
•
Manifestări Ziua Culturii Naționale și a nașterii lui Eminescu
•
18 ianuarie-întâlnire cu comandorul Nicu Chirea
•
18 ianuarie-demararea proiectului ,,Atelierele Cantemirului”, cu d-l gen de
brig.dr. Adrian Stroea
•
24 ianuarie-manifestări cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, în incinta
colegiului și la primărie
•
Tabara de pregătire a elevilor sportivi, la Predeal
•
31 ianuarie-a doua activitate în cadrul proiectului ,,Atelierele
Cantemirului”,întâlnire cu viceamiralul Dorin Dănăilă și cu contraamiralul de flotilă,
dr.Constantin Ciorobea
 În perioada 17-18 februarie,activităţi dedicate aniversării Zilei Consiliului Internaţional al
Sportului Militar.
 20 februarie, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, general-locotenent Dumitru Scarlat
a participat la Atelierele Cantemirului
 23 februarie-101 zile până la bacalaureat-elevii claselor a XIIa
 24 februarie- Balul de Dragobete
 Concursul de Orientare Sportivă “Cupa Sănătatea de Iarnă”
 7 Martie, elevii Colegiului Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” au fost la teatru-piesa, „Sub
aceeaşi stea” de John Green.
 10 martie , elevi ai claselor a XI –a i-au vizitat pe bătrânii care locuiesc în Centrul Tangent
Alzheimer Care din oraşul Breaza.
 6-11 martie 2017, delegaţia cantemiristă, a participat la orele susţinute de România,
Marea Britanie, Spania şi Portugalia
 18-19 martie - Campionatului Naţional de Karate Shotokan E.S.K.U, organizat în oraşul
Ploieşti (elevul caporal Sorin Leaua vicecampion național)
 În săptămâna „Şcoala altfel”, elevii claselor a XI –a, au vizitat academiile, şcolile de
aplicaţie şi şcolile de maiştri militari şi subofiţeri
 Sesiunea de comunicări ştiinţifice biologie.Elevul Andrei Iulian Toma a reprezentat
colegiul şi judeţul Prahova la faza naţională a, cu lucrarea “Un părinte informat, un copil
mai sănătos”.
 Competiţia de Robotică– First Tech Challenge (FTC): locul II al premiului „Motivate” şi
premiul unic „Naţie prin Educaţie”
 Proiectul „Atelierele Cantemirului” -colonelul Florin Şperlea, redactor-şef al
săptămânalului „Observatorul militar” le-a vorbit elevilor despre Primul Război Mondial în
cadrul celei de-a patra conferinţe a reputatul istoric
 31 martie dir. adj., prof. Aurel-Constantin Soare a prezentat semnificaţia Zilei NATO şi
calitatea de membru al alianţei pe care o are România
 a XIII – a ediţie a Atelierelor de creaţie literar-artistică

























Elevii Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” au fost alături, din nou, cu emoţie şi
bucurie, de bătrânii care locuiesc în Centrul Tangent Alzheimer Care din oraşul Breaza.
7.04-12.04.2017-Campionatului militar de orientare, cros, şah şi minifotbal
Veteranii de război, Bălaşa Gheorghe Ion, Vasile Alexandru şi Chiţu Alexandru, au fost
premiaţi de către Primăria Breaza, Consiliul local al oraşului, Colegiul Naţional Militar
„Dimitrie Cantemir” şi Asociaţia cadrelor militare în retragere
4 mai - „Atelierele Cantemirului”- domnul general de brigadă si militari de elită
din Batalionul 630 Paraşutişti „Smaranda Brăescu”
Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar- echipa de handbal masculin, echipa de minifotbal
și echipa de pentatlon au obţinut mentiune
9 Mai -activităţi de marcare a evenimentelor de la 9 mai 1877 şi 9 mai 1945, precum şi
Ziua Europei
11 mai- elevul plutonier Onisim Roşu, elevul fruntaş Cristian Turea, doamna prof. Roxana
Ţonoiu şi domnul prof. Ovidiu Badea au fost premiaţi de către şeful Statului Major
General, domnul general Nicolae Ciucă, pentru rezultatele remarcabile obţinute în cadrul
olimpiadelor scolare
15 mai-vizita elevilor claselor a I –a – a VIII–a de la Şcoala Gimnazială „Constantin
Brâncoveanu”, Breaza
20 mai- manifestarea cultural-artistică „Noaptea Muzeelor”, desfăşurată sub egida
UNESCO, ediţia a XIII –a, sub forma unei serate muzeale intitulate „Conace şi castele pe
Valea Prahovei”, în privdorul muzeului „Casa Domnească”
23 mai- ,,Ultimul clopotel” pentru promoţia denumită generic „Mărăşti, Mărăşeşti şi
Oituz -100”
18-24.05.2017, sub egida Biroului Educaţie Fizică/Secţia Educaţie din Statul Major al
Forţelor Terestre a avut loc a XLV – a ediţie a celui mai mare eveniment sportiv desfăşurat
în învăţământul militar preuniversitar, cunoscut sub numele de “Spartachiada”
25 mai – acţiuni comemorative dedicate eroilor în garnizoana Breaza, Câmpina, loc. Cornu
şi comuna Telega.cu prilejul Zilei Eroilor
27 mai-vizita elevilor cantemiristi la Brigada 30 Garda ,,Mihai Viteazul”
3 iunie – finalizare proiect european ERASMUS + „DEVELOPING ENGLISH THROUGH ART –
ORIENTED ACTIVITES”-Cercul Militar București
5-10 iunie Şcola de vară a Ministerului Apărării Naţionale-participare 5 elevi
7 iunie- Vizita elevilor claselor a V –a de la Şcoala Gimnazială Nr. 279, Bucureşti
Ziua Colegiului-105 ani de existenţă a Colegiului Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”
07 iunie 2017, lansare carte- colonel (r) Ion Bratu
14 iunie-Ultimul apel ,cls.XII
15 iunie –festivitate incheiere an școlar 2016-2017

Proiecte europene
În anul 2015 s-a demarat și s-a finalizat în anul școlar 2016-2017 un proiect european
Erasmus+, pentru parteneriat strategic în domeniul şcolar-Deloping english through artoriented activities-

Proiecte ale colegiului propuse în CAEJ

Proiectul judeţean “Drumul unei coli de hartie”
Situaţia prezentată este o consecinţă a încununării meritelor celor care, pe coordonate
de perseverenţă şi de lucru bine făcut, cu aptitudini organizatorice, care întregesc structura
celor pedagogice, generează permanent calitatea prin diferite mijloace, vizând excelenţa prin
fiecare activitate întreprinsă.
Se asigură transparenţa informaţiilor în ceea ce privesc performanţele şcolare şi
rezultatele monitorizării, atât la nivelul colegiului, cât şi la cel al comunităţii. Performanţele
scolare si sportive (diplome şi fotografii) sunt popularizate şi afişate la avizierul colegiului,
sunt nominalizaţi elevii care au făcut performanţă şi profesorii coordonatori în careul elevilor,
în consiliul profesoral. Rezultatele sunt postate pe site-ul colegiului precum şi în mass-media
militară şi civilă.
Într-un astfel de context spiritual, instituţia şi-a croit un drum anevoios dar cert,
spre elita instituţiilor de profil ale învăţământului românesc, îmbunătăţind an după an
calitatea actului educaţional întreprins. Rezultatele de excepţie obţinute de elevii săi în
ultimii ani la examenul de bacalaureat - procent de promovare 100 % reprezintă o
realitate incontestabilă, care defineşte starea de normalitate a Cantemirului de azi. Este
meritul cantemiriştilor şi al corpului de educatori de excepţie care într-un climat al muncii, al
perseverenţei şi al seriozităţii i-au îndrumat cu răbdare şi pricepere pe absolvenţii de astăzi.
Aşezarea procesului instructiv-educativ în centrul preocupărilor manageriale şi al colectivului
de profesori şi instructori militari este un deziderat, nu numai proiectat dar şi materializat în
performanţele şcolare.
O importanţă deosebită se acordă consilierii elevilor în alegerea academiei sau şcolii de
maiştrii militari, activitate care se desfăşoară pe toată perioada şcolarizării în colegiu. S-a
acordat o atenţie sporită acomodării elevilor la specificul militar, la traiul şi munca în comun
astfel încât numărul celor care nu se pot acomoda să scadă.
Cooperarea şcoală familie s-a realizat prin: şedinţe cu părinţii; adunări comune părinţi elevi-profesori (invitarea părinţilor la şedinţele profesorilor claselor), distribuirea pliantelor
privind oferta educaţională a colegiului; corespondenţa cu părinţii.
Consilierul cu probleme educative, psihologul şcolar şi comandanţii de subunităţi au
participat la şedinţele cu părinţii acordând o atenţie deosebită discuţiilor cu părinţii elevilor
care întâmpină greutăţi de acomodare, învăţare şi probleme de disciplină.
Obiectivul principal al cooperării cu comunitatea locală l-a constituit diversificarea şi
desfăşurarea activităţilor încât instituţia să devină parte integrantă a acesteia cu un rol esenţial
în buna desfăşurare a vieţii ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive.
Toate activităţile din colegiu s-au planificat judicios, s-au organizat şi s-au desfăşurat
cu respectarea celor mai stricte standarde de rigurozitate şi profesionalism specific militare.
În scopul realizării unui învăţământ performant, menit să asigure satisfacţia educabililor
şi siguranţa elevilor s-au propus activităţi de îmbunătăţire a calităţii care au dus la rezultate
benefice:

Nr.
crt.

1.

Activităţi specifice
îmbunătăţirii calităţii

Dezvoltarea infrastructurii:

Rezultate şi efecte ale acestor activităţi




2.

Dotarea spaţiilor şcolare






Formarea resurselor umane:



3.

 Grade didactice
 Cursuri de formare
 Masterat



Modernizarea spaţiilor destinate sălilor de clasă;
Modificarea programului elevilor;
Responsabilizarea colectivelor de elevi pentru
amenajarea şi întreţinerea sălilor de clasă;
Diversificarea activităţilor extracurriculare;
Fluidizarea traficului.
Schimbarea mobilierului şcolar în unele săli de clasă;
Reamenajarea laboratoarelor de fizică, chimie,
biologie, geografie, engleză, istorie.
Cursuri de perfecţionare organizate la C.C.D.pe
diferite specialităţi;
Participare la cursuri organizate de universităţi.

 Stagii de pregătire
 Formare CEAC

4.

Dezvoltarea parteneriatului
cu factorii externi

5.

Acţiuni pentru creşterea
siguranţei, sănătăţii şi
resurselor fizice

6.

Optimizarea strategiilor de
predare-învăţare pentru a
răspunde tuturor stilurilor de
învăţare individuală

Parteneriate cu:
 Consiliul local şi Primăria;
 Protecţia copilului;
 Poliţia de proximitate;
 Poliţia comunitară;
 Agenţi economici.
 Îmbunătăţirea serviciilor locale;
 Realizarea eficientă a curăţeniei;
 Verificarea siguranţei echipamentelor;
 Asigurarea unui sistem de încălzire eficient.







7.

Certificarea învăţării

8.

Evaluarea activităţilor
etxracurriculare

9.

Implementarea planurilor de
îmbunătăţire a calităţii








Documente privind progresul şcolar;
Rezultate la examenele naţionale şi la concursurile
şcolare;
Activităţi de orientare profesională;
Dezbateri, convorbiri individuale, invitaţi la orele de
dirigenţie;
Discutarea ofertelor învăţământului universitar
militar.
Obţinerea atestatelor de informatică, limba engleză şi
franceză;
Obţinerea de atestate internaţionale de limba engleză
şi franceză.
Elaborarea proiectelor de către elevi, sub îndrumarea
cadrelor didactice;
Monitorizarea activităţilor de voluntariat.
Realizarea afişelor pentru activităţi extracurriculare ;
Revizuirea politicilor de implementare a calităţii;
Monitorizarea autoevaluării de către responsabilii de
catedre şi arii curriculare.

Colegiul Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" are capacitate maximă de îndeplinire a
misiunii sale, având resurse umane, potenţial material, structură adecvată şi susţinere
financiară corespunzătoare unor înnoiri didactice pentru a continua traseul propriu de
dezvoltare instituţională, conform planului managerial pe termen mediu şi lung.

