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Viziune
Asigurarea unui mediu educațional
armonios, focalizat pe valorificarea

potențialului propriu

Misiune
Susținerea interesului pentru
cunoaștere  și a dorinței de a

performa a elevilor

Ținte
Calificarea a cel puțin 10 elevi la

etapele naționale ale olimpiadelor și
concursurilor școlare



Factori favorizanți ai performanței la
”Regina Maria”

Profesionalismul
cadrelor didactice

Acest lucru a fost
dovedit, prin
rezultatele obținute
în anii anteriori

Existența unor
elevi interesați

Elevii aleg liceul
nostru și pentru
susținerea acordată
de școală

Creșterea gradului
de digitalizare

Cursuri de formare a
profesorilor, care au
fost dispuși să
încerce variate
aplicații

Flexibilitatea
elevilor și a
profesorilor

Deschiderea pentru
pregătirea online 



ADAPTAREA LA
PANDEMIE
MINUSURI

dispariția concursurilor
oficiale organizate de MEN,
multe discipline neavând nicio
competiție;
pierderea interesului pentru
performanța în cazul unor
elevi;
dificultăți tehnice de instruire
asistată de profesor;
ratarea unor festivități de
premiere la Strasbourg (2 ani
la rând pentru BeSafeNet
Olympiad)
ratarea unei deplasări în SUA
a echipei de robotică.

ADAPTAREA LA PANDEMIE
PLUSURI

dezvoltarea abilităților de
autoinstruire și de utilizare a
limbilor străine ca element
mijlocitor de a accesa
informații devenite gratuite;
folosirea diverselor platforme
și aplicații online în încercarea
de a găsi cele mai optime
soluții de pregătire;
dezvoltarea creativității
elevilor și profesorilor.



Robotică
30.3%

Geografie
18.2%Matematică

15.2%

Fizică
12.1%

Informatică
12.1%

Lingvistică
6.1%

Științele Pământului
6.1%Domenii în care

elevii noștri au
participat 
și performat 



ETAPA JUDEȚEANĂ

2 Premiul al II-lea și
2 Premiul al III-lea
la Olimpiada
Societății pentru
Excelență și
Performanță în
Informatică
5 Mențiuni la
Olimpiada Națională
GAZETA
MATEMATICĂ

ETAPA NAȚIONALĂ

Premiul al III-lea
la Olimpiada
Națională a
Societății
Române de Fizică
2 Medalii Bronz
la Concursul
Online de
Lingvistică 2021

ETAPA
INTERNAȚIONALĂ

Medalie de Bronz
BeSafeNet
Olympiad 2021
Medalie de
Argint și Medalie
de Bronz la
Online Olympiad
in Linguistics
2021

ETAPA NAȚIONALĂ

2 Premiul al II-lea 
 și Premiul al III-
lea la Concursul
Național de fizică
PHI ACASĂ - 2021
2 Premiul I și o
Mențiune la
eOlimpiada
Națională de
Geografie 

Rezultate obținute



Echipa olimpicilor

Per astera, ad astra!



Performeri în prim plan 

Luciana
Dumitrița

Murăreanu
Clasa a XI-a
matematică
informatică

”Fiecare reușită începe cu decizia de a încerca!”



Performeri în prim plan 

Radu Ovidiu
Munteanu
Clasa a X-a
matematică
informatică

,,Ambiția si perseverenta pot duce doar la succes"



Din seria....exemple de bună practică 

„BeSafeNet nu numai că ne-a
provocat să învățăm despre
gravitatea hazardurilor, un subiect
rareori abordat transdisciplinar în
școala românească, dar a fost și un
prilej de a lega prietenii care nu se
vor desface prea curând.
Rezultatele noastre au fost atinse
prin muncă, muncă ce s-a împletit
cu plăcerea și entuziasmul în toate
etapele competiției” Luciana
Murăreanu

BeSafeNet Olympiad este o competiție dedicată conștientizării tinerilor asupra
influenței hazardurilor naturale și antropice în societatea contemporană



Din seria....exemple de bună practică 

Radu Ovidiu
Munteanu
Clasa a X-a
matematică
informatică

”Concursul este gândit pentru cei care posedă o inimă de geograf, 
dar, mai ales, pentru cei care au grijă de ea”


