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I . INTRODUCERE
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii
etodi e şi pe pro le e, pre u şi î aza datelor statisti e furnizate de compartimentele Secretariat,
Contabilitate, Ad i istrativ, ţi liote ă şi upri de perioada 1.09.2015- 1.02.2016. Activitatea s-a
desfășurat î aza prevederilor Pla ului a agerial pe tru a ul ş olar 2015-2016, pre u şi a Planului de
a tivită i ela orat pe tru “e estrul I al a ului ş olar
-2016.
i tele strategi e asu ate pe tru a ul ş olar

-2016 sunt

1. Î făptuirea politi ilor edu a io ale ale MEC“ u s opul asigurării adrului ade vat pe tru o
edu a ie de alitate î Colegiul Teh i Media
2. Asigurarea unui management eficient î s opul realizării egalită ii şa selor î edu a ie, a
redu erii a se teis ului, a a do ului ş olar, părăsirii ti purii a ş olii şi î u ătă irea
rezultatelor la examenele a io ale.
3. Fa ilitarea part ipării adrelor dida ti e la ursuri de for are o ti uă şi perfe io are î
vederea î u ătă irii alită ii pro esului i stru tiv-educativ.
4. Pro ovarea ofertei edu a io ale şi orelarea a esteia u evoile o u ită ii pie ei muncii
a io ale şi europe e, î vederea u ei u e i ser ii so io-profesio ale a a solve ilor.
5. Crearea u ui li at de se uritate şi sigura ă a elevilor
6. Dezvoltarea parte eriatelor edu a io ale ale C.T. Media u pări ii, i stitu iile ad i istra iei
publi e lo ale, age ii e o o i i, si di atele, org eguver a e tale.
7. Atragerea de oi resurse fi a iare şi gestio area efi ie tă a elor e iste te

II. CAPACITATEA IN“TITUȚIONALĂ
II.1. MANAGEMENTUL ȘCOLAR
Obiective
1. Folosirea efi ie tă a resurselor umane,

ateriale şi fi a iare î vederea ati gerii

s opurilor edu atio ale sta ilite pri PDI şi PA“
2. I ple e tarea ore tă a legisla iei
3. Ela orarea proie tului pla ului de ş olarizare î

o for itate u prevederile PRAI şi PLAI

4. Încadrarea cu personal didactic calificat
Conducerea colegiului a proiectat documentele manageriale şi a realizat ur ătoarele a tivită i:
 constituirea comisiilor de lucru și a catedrelor/comisiilor metodice,
 alegerea noului Consiliu de Administratie,
 numirea dirigintilor,
 acordarea calificativelor anuale pe tru perso alul dida ti au iliar şi edida ti ,
 întocmirea fiselor de post, a contractelor individuale de munca pentru personalul nou angajat,


elaborarea planului
educative.

a agerial al școlii, elaborarea tematicilor CA si CP, a programului activitatilor

 revizuirea Regula e tului de orga izare și fu țio are a Colegiului Teh i Media
 revizuirea orga igra ei u ității
In semestrul I al anului scolar 2015 – 2016 catedrele si comisiile de lucru constituite conform R.O.F.U.I.P. au
avut in vedere respectarea cerintelor actuale privind reforma invatamantului si realizarea obiectivelor
prevazute in planul managerial al scolii.
In acord cu acesta au fost elaborate planuri manageriale ale catedrelor- comisiilor metodice si programe
de activitate a catedrelor comisiilor

etodi e şi o isiilor pe de lu ru.

Potrivit datelor inregistrate cu privire la activitatea catedrelor, mentionam urmatoarele:
• Cadrele dida ti e au

a ifestat, i

are

asura, i pli are, i itiativa si o pe te ta i

realizarea

sarcinilor profesionale cu rezultate deosebite in anumite activitati.
•I

adrul sedi telor de atedra comisii metodice realizate lunar s-au analizat toate aspectele activitatii,

au fost identificate problemele si s-au luat masurile corespunzatoare;
• La i eputul a ului, respe tiv se estrului I au fost preze tate pla ifi arile ale daristi e pe dis ipli e de
studiu si pe fiecare profesor in parte;
• “-a analizat oferta de manuale si s-au stabilit manualele scolare dupa criteriile de nivel stiintific, calitate,
grafica, adecvare la varsta, stil de prezentare a informatiilor, pret.
O etapă i porta tă î proie tarea şi pla ifi area a agerială a fost diag oza –analiza u ită ii. A easta a
fost pu tul de ple are î ela orarea u ei strategii oere te, apa ile să elimine cea mai mare parte din
pro le ele are au frâ at desfăşurarea pro esului edu a io al î o di ii favora ile realizării s opurilor
edu a iei.
Analiza SWOT s-a fă ut pe toate do e iile de referi ă privi d a tivitatea edu ativă:
curriculum , resurse umane, materiale, financiare.








Puncte tari
încadrare cu personal didactic calificat 100%;
u
u ăr are de profesori u î altă
pregătire ştii ifi ă şi psiho-pedagogi ă,
68,18% cu gradul didactic I sau II;
e iste a i ter atului şi a ti ei - puncte
de atra ie pe tru elevii di
ediul rural;
u pla de ş olarizare variat, o ofertă
u i ă de alifi ări profesio ale;
a tivită i e traş olare variate şi atractive;

Oportu ități
 lo alizarea geografi ă
 Posi ilită i de ela orare a u or proie te
nerambursabile. Exemplu: Proiecte de
gra turi pe tru dezvoltarea ş olară,
Proiecte Erasmus +

Puncte slabe
 pro ova ilitate s ăzută
 elevi prove i i î
ajoritate, di fa ilii u
situa ie la ivel de su ziste ță;
 aza aterială orespu zătoare î
 i er ie di partea u or profesori î
aplicarea metodelor moderne instructiv educative;
 impli area u ui u ăr destul de redus
de profesori î via a ş olii şi î a tivitatea
e traş olară;
 u ăr are de a se e e otivate;
 nu e istă u parte eriat real u pări ii,
rela ia u a eştia redu â du-se la
şedi ele se estriale cu participare
s ăzută şi la s urte dis u ii individuale
A e i țări
 interes tot mai slab al elevilor pentru
studiu;
 venituri bugetare insuficiente pentru
dezvoltarea azei ateriale a ş olii;
 situa ia e o o i ă pre ară a zo ei;

 starea aterială şi fi a iară pre ară a
u or pări i;
 lipsa de otivare î î vă are a unor elevi;

otivare aterială sla ă a perso alului
di î vă ă â t;
 majoritatea elevilor provin din medii
sociale defavorizate.
 s ăderea popula iei ş olare

 Posibilitatea atragerii de resurse
extrabugetare

II.2 RESURSE UMANE
Obiective
1. Asigurarea o di iilor logisti e e esare pe tru a î tregul perso al să u oas ă şi să respe te
legisla ia
2. Creşterea alită ii resursei u a e pri for area o ti uă şi a tivită i de perfe io are
3. Pro ovarea u ei politi i de perso al are să asigure reşterea alită ii a tivită ii desfăşurate î
Colegiul Tehnic Media
4. Motivarea perso alului pe tru reşterea efi ie ei u ii
La ivelul i stitu iei, resursele u a e su t for ate di
- personal didactic 72,
-personal didactic auxiliar 15
- personal nedidactic 12
Total 99 a gaja i
DI“TRIţU IA PE GRADE DIDACTICE A PERSONALULUI DIDACTIC ANGAJAT:
Nr.
crt.

1
2
3
4

Profesori

Total
profesori

Cu
doctorat

Grad
didactic I

Total din care

72

3

33

Titulari
Suplinitori
Aso iați
Pensionari

47
12
9
3

2
1
-

31
2
-

Din care
Grad
Grad
didactic II didactic
definitiv
4
12
4
-

9
3
-

Fără grad
didactic
17+3 prof.
pensionari
1
6
9
-

“e re ar ă po derea are a profesorilor titulari
– %, pri are se asigură o ti uitatea şi sta ilitatea
procesului instructiv-edu ativ, dar şi a adrelor dida ti e u gradul I: 36 – 50%, eea e reprezi tă o
gara ie pe tru asigurarea u ui î vă ă â t perfor a t si de alitate.

Distribuția pe grade a personalului
didactic angajat
4%
25%

Cu doctorat
Grad I
48%

17%
6%

Grad II
Definitivat
Debutant

ANALIZA SWOT RESURSE UMANE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Pondere mare (72%) a profesorilor cu grade
Ruti a î proie tarea a tivită ilor etodi e şi î
didactice;
alegerea odalită ilor de desfăşurare a a estora;
Po dere are
% a profesorilor si aiştrilor
Un demers didactic centrat pe transmiterea
titulari;
o ți uturilor î detri e tul for ării
Profesori şi aiştri i stru tori alifi a i
%;
compete elor;
Fidelitatea u or adre dida ti e fa ă de i stitu ie; Co pete e profesio ale i sufi ie te la ivelul
Perfe io area profesio ală o ti uă a adrelor
u ei păr i a perso alului;
didactice;
For area u difi ultate a oilor o pete e
Rela ii i teru a e ara terizate prin cooperare
impuse de informatizarea procesului de
i vederea o ți erii su esului ş olar;
î vă ă â t;
Nerespe tarea progra ului de lu ru de ătre
unele cadre didactice.
OPORTUNITĂ I
CONSTRÂNGERI
E iste ța progra elor de perfe io are a
Salariile mici care determina demotivarea
pregătirii perso alului dida ti ;
personalului didactic
Preo uparea arii ajorită i a perso alului de a “tatut so ial s ăzut a profesiei de adru dida ti ;
asigura reşterea prestigiului u ită ii oastre
Lipsa sus i erii fi a iare de ătre uget a
ş olare;
personalului în primii ani de activitate;
Interesul real al personalului didactic de
Preluarea cu dificultate a oilor o pete e
perfe io are a o pete elor psihologi e,
impuse de informatizarea procesului de
so iologi e şi dida ti e e esare asigurării
î vă ă â t şi de asigurarea alită ii a estuia.
reşterii perfor a ei ş olare a elevilor;
Dori a de perfe io are a o pete elor
i puse de legea asigurării şi evaluării alită ii.

II.3 RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Obiective:

A operirea e esarului de e hipa e te dida ti e

oder e şi softuri edu a io ale pe tru toate domeniile

curriculare
Gestio area efi ie tă a resurselor

ateriale

3 Atragerea de fo duri e tra ugetare şi folosirea a estora pe tru o pletarea

azei

ateriale di

la oratoare, a i ete, atelier, i liote ă
4 Dezvoltarea bazei materiale pentru a tivită ile sportive desfăşurate de lasele de î vă ă â t vo a io al
S-au elaborat planurile opera io ale de dezvoltare a azei teh i o- ateriale a ş olii, privi d asigurarea u
ataloage tipizate, ar ete de ote la î eput de a ş olar, u diplo e, ertificate, atestate, acte de studii
etc.
S-au utilizat fondurile bugetare pe baza referatelor de e esitate î to

ite de șefii de atedre.

A fost ela orat proie tul de uget şi proie tul de a hizi ii şi dotări şi a pla ului de dotare a u or
didactice necesare pentru catedrel şi o isii
la o ursuri ş olare, pre u

ateriale

etodi e şi a fo durilor e esare pe tru atri uirea de premii

şi sta ilirea priorită ilor î vederea repartizării fo durilor, a

ijloa elor fi e şi

a obiectelor de inventar.
Au fost ide tifi ate sursele e tra ugetare de fi a are pri pro ovarea progra elor spe ifi e, şi evaluarea
alo ării fo durilor e tra ugetare după priorită i u s opul asigurării o di iilor
u a fu

ateriale e esare pentru

io are a olegiului.

Pri preo uparea o du erii ş olii pe tru a hizi io area de arte ş olară, i liote a li eului s-a î

ogă it u

ăr i e esare studiului literaturii ro â e în valoare de 2000 lei.
Întreaga activitate financiar- o ta ilă a fost realizată su î dru area şi o trolul dire iu ii, a Co siliului
de Ad i istra ie. Ca şi î a ii pre ede i, Colegiul Tehnic „Media a realizat ve ituri proprii, î

o di iile

legii, di ur ătoarele surse de fi a are: a i , a ti ă, a tivități de produ ție realizate î atelierul ș olii.
Au fostr repartizate 4 din cele 10 calculatoare gasite intr-o sala la atelier si s-au facut demersuri, inca
nefinalizate, pentru repararea, completarea celor 6 calculatoare gasite descompletate.
A fost rea tualizat şi pus î fu tiu e siste ul a tiefra tie.
A fost desfii at siste ul de i ter et di
În luna noiembrie

a i ul , are a fost i stalat ilegal.

a fost fi alizată s hi

area i stalației de ter ofi are, lu rare fi a țată di

ugetul

local.
A fost rezolvata situa ia lo atarilor di

a i ul .

de locatari au contract de inchiriere nou incheiat. Au

fost recuperate restante financiare, dar mai exista 5 locatari cu restante vechi de 13522 lei si a fost
intocmita o lista de fosti locatari cu restante vechi in valoare de 63581 lei.
A fost realizat, pri forte proprii, i ve tarul pe tru a ul

, are i să u a fost fi alizat, deoare e lipses

fişele de magazine pe anii 2014-2015.
Pentru perioada septembrie 2015–februarie 2016 o parti e tul o ta ilitate prezi tă ur ătoarea
situație:
Buget local+ fonduri extrabugetare
Articol bugetar
Total cheltuieli
Din care (lei)
(lei)

Materiale birotica
Materiale curatenie
Servicii+materiale

16794 lei
14916 lei
421686 lei

Obiecte de inventar

42599 lei

Pregatire profesio ală

10000 lei

Materiale renovare cabinet PHARE- 761 lei
Reparat masina tipar-17181 lei
Materiale pentru confectionare banci
curte-5006 lei
Materiale igie ă- 8488 lei
5 scaune birou şi s au e pe tru
cabinete-6394 lei
Imprimante(3), boxe mari(5)-2109 lei
Imprimante+sisteme audio(5)-2299 lei
Imprimanta color(1)-2100 lei
Axa Music boxe(2)+stativ boxe (2)+
microfon (4)- 12638
Laptopuri, 9 buc
Videoproiectoare, 4 bucati
3 cursuri de formare prin CCD Bucuresti

Î se .I al a estui a ș olar u s-au fă ut i vestiții.
“ituația urselor/se . I a ș olar
5-2016:
Tip ursă
Bani de liceu
Burse pentru venituri mici
Burse medicale
Burse de studiu
Burse de merit
Burse pentru orfani
Burse pentru performanta
TOTAL

Nu ăr
12
41
6
5
10
13
6
93

Suma (lei)
8030
38043

46073

II. 4 FORMAREA CONTINUĂ ŞI PERFEC IONAREA / DE)VOLTAREA PROFESIONALĂ
În sem. I s-au î s ris u dosare la e a e ele de o ți ere a gradelor dida ti e u u ar de 3 profesori. Au
depus cereri pentru efectuarea inspe ției ure te I u u ăr de cadre didactice, în vederea înscrierii la
gradul didactic I, seria 2017-2019,
La î eputul a ului ş olar
, o for
azei de date, la ivelul i stitu iei e istă adre dida ti e are
au:
Cursuri re o versie profesio ală
10
Profesor mentor
6
Doctor
3
Formatori
24
Metodişti I.“.M.ţ.
5
Membrii în Consiliile consultative ale I.SM.B.
3

“itua ia perfe io ării î se

I, a ş olar

-

, se prezi tă astfel:

In sem.I al anului scolar 2015- 2016 un numar de 40 cadre didactice au participat la cursuri de formare prin
CCD la cursurile:
- Managementul relatiei Scoala- familie

- Educatie interculturala pentru o scoala noua
- Formarea abilitatilor de viata la adolescenti. Prevenirea consumului de droguri la tineri

ANALI)A “WOT PRIVIND PERFECȚIONAREA RE“UR“ELOR UMANE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- postarea pe site-ul CCD a i for a iilor
- otivarea redusă a adrelor dida ti e u
necesare;
e perie ă pe tru i pli area î a tivită i
- i teresul res ut pe tru perfe io area pri
metodice;
defi itivarea î î vă ă â t şi a ordarea gradelor - ruti ă î proie tarea a tivită ilor etodi e şi î
dida ti e II şi I;
alegerea odalită ilor de desfăşurare a a estora;
- implicarea responsabilului cu formarea
- u ăr i de a tivități dida ti e are să devi ă
o ti uă pe tru rea tualizarea azei de date şi
e e ple de u ă pra ti ă, ge eralizate la ivelul
identificarea nevoii de formare;
catedrei.
- etodişti şi for atori i e pregăti i; - buna
o u i are u CCD şi I“Mţ.
OPORTUNITĂ I
AMENINȚĂRI
- diversificarea ofertei de programe de formare a - redu erea u ărului de elevi de vârstă ş olară
u iversită ilor di fo duri europe e î adrul
sau a a do ul ş olar pot du e la restru turări
programului ERASMUS PLUS;
pe tru adre dida ti e u e perie ă;
- ursuri de for are o ti uă oferite de CCD;
- lipsa unei strategii privind atragerea tinerilor în
î vă ă â t;
- prejude ă ile fa iliilor privi d alegerea
u ită ilor de î vă ă â t după riterii su ie tive.

II. 5 POPULA IA ŞCOLARĂ
Popula ia ş olară la î eputul a ului ş olar
Liceu 855 elevi 35 clase
Ş oală postli eală 9 elevi 4 clase
TOTAL 945 elevi 39 clase

-2016:

Înăanulă colară2015-2016ăavemăoăclas ăînăplusăfa ădeăanulă colarăanterioră(cls.ăaăXI-a I).
Mi careaăelevilor/ăsem.Iă2015ă– 2016:
Clase/Nivel
Cls. a IX-a
Cls. a X-a
Total ciclul inferior
liceu
Cls. a XI-a
Cls. a XII-a
Total ciclul
superior
Total liceu
Ș oala postli eală
Total general
liceu+sc.postliceala

Îns riși
259
238
497

Ve iți
0
1
1

Ple ați
2
0
2

194
164
357

0
0
0

6
2
7

9
5
14

179
157
336

855
93
948

1
0
1

9
4
13

14
0
14

833
89
922

RECAPITULA IE MIŞCAREA ELEVILOR:
Liceu
ÎNSCRIŞI: 855 elevi fa ă de 8 elevi a ul ş olar tre ut

E

atri ulați
0
0
0

Ră ași
257
239
496

RĂMAŞI: 833 elevi fa ă de 827 elevi a ul ş olar tre ut

LICEAL

INSCRISI

EXAMATRI
CULATI

PLECATI
IN TIMPUL
SEM.I

855

14

9

RAMASI LA
SF. DE
SEMESTRU
833

TRANSFERATI DIN
UNITATE
INTERSEMESTRIAL

VENITI IN
UNITATE
INTERSEMES
TRIAL

EXISTENTI LA
INCEPUTUL
SEM.II

13

3

823

POSTLICEAL

93

0

4

89

0

0

89

TOTAL

948

14

13

922

13

3

912

PUNCTE TARI

ANALIZA SWOT – POPULAȚIA ȘCOLARĂ
PUNCTE SLABE

realizareaăplanuluiădeăşcolarizare
participarea elevilor la concursuri
şcolareăşiălaăactivit ţiăextraşcolareăşiă
extracuuriculare;
rataăabandonuluiăşcolarămic ;

OPORTUNITĂ I

specializ rileăatractiveă iăunicatăoferiteă
deă coal ;
interesulămariiămajorit ţiăaăelevilorădeăa
depune efortul necesar pentru o formare
profesional ădeăcalitate.
stimulareaăcompetiţieiăşcolareăprină
pârghii
financiare.
susţinereaădeăburseăşcolareăpropriiă
pentru
eleviiărelativăperformanţi,ădarăşiăpentruă
elevii
cu probleme financiare.
bursa „bani de liceu”;
existenţaăşiăfuncţionareaăstaţieiăradio.

Procentul de promovabilitate ridicat.
14 elevi exmatricula i;
s-au înregistrat abateri disciplinare
 nivelulăsc zutădeăpreg tireăală
absolvenţilor
claselor a VIII-aăcareăopteaz ăpentru
admitereaăînăunitateaănoastraăşcolar .
rataămic ăaăperformanţeiăşcolareăridicate
procentăridicatăalăp rinţilorăcareă
lucreaz ăîn str in tate
AMENINȚĂRI

insuficientaărecunoaştereădeăc treă
societate
aăniveluluiăperformanţeiăşcolareădreptă
cauza
fundamental ăaăreuşiteiăsociale.
programeăşcolareăsupraînc rcateălaă
marea
majoritate a disciplinelor.
structur ăaăBacalaureatuluiăcareănuăţineă
cont
deăspecificulăcurricularăalăînv ţ mantului
tehnologic.
formareaăiniţial ăprecar ăa elevilor
claselor
iniţiale.
fenomeneănegativeăcareăîncepăs ăse
manifeste:ăabandonăşcolar,ăabsenteism,
fapte antisociale.
lipsa la o parte a elevilor a unei
motivaţii
intrinseciăaăînv ţ riiăşiăcaăatareăaăunuiă
efort
susţinutăînăprocesulădeăformare.
implicareaăminim ăaăp rinţilorăîn
parteneriatulăeducaţional

III. EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ
REZULTATELE SEMESTRULUI I
AN ŞCOLAR 2015-2016
III.1. PROMOVABILITATEA
PROCENT DE PROMOVARE LICEU 61,05%

CLASA
9A
9B
9C
9D
9E
9F
9G
9H
9I

INSCRISI
32
32
30
31
29
32
32
21
20

RAMASI
32
32
30
30
29
32
31
21
20

TOTAL

259

257

SIT.
PROMOVATI CORIGENTI NEÎNCHEIATE
16
10
6
7
14
11
7
9
14
14
12
4
20
2
7
16
8
8
19
0
12
8
5
7
8
5
7

115

65

76

PROMOVABILITATE CLASA A IX.A
%
68,97
61,29
50,00

9A

50,00

46,67

21,88

23,33

9B

9C

An scolar
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

9D

Inscrisi
259
227
270
263
259

9E

9F

Ramasi
258
226
270
261
257

9G

38,10

40,00

9H

9I

Promovati
150
79
133
108
115

44,75

TOTAL

Procent
58,14 %
35 %
49,25 %
41,37 %
44,74%

COMPARATIE PROMOVABILITATE
CLS.A IX-A
44,74%

2015-2016

41,37%

2014-2015

49,25%

2013-2014
35%

2012-2013

58,14%

2011-2012

La clasa a IX-a procentul de promovare înregistrat este de , %, se o stată reșterea pro e tului de
pro ovare u , pu te pro e tuale fa ă de se . I a ul tre ut,

CLASA

SIT.
INSCRISI RAMASI PROMOVATI CORIGENTI NEÎNCHEIATE

10 A

25

25

16

6

3

10 B

24

24

14

5

5

10 C

27

27

6

12

9

10 D

25

25

22

2

1

10 E

25

25

10

11

4

10 F

31

32

26

3

3

10 G

30

30

20

5

5

10 H

28

28

16

6

6

10 I

23

23

14

3

6

238

239

144

53

42

TOTAL

%
64,00
58,33
22,22
88,00
40,00
81,25
66,67
57,14
60,87
60,25

PROMOVABILITATE CLS.A X-A
88,00

81,25
66,67

60,00 58,33

57,14 60,87 60,25

40,00
22,22

An scolar
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Inscrisi Ramasi
234
232
234
233
176
208
238

175
207
239

Promovati
114
130

Promovabilitate
49,13%
56,00%

95
105
144

54,28%
51,00%
60,25%

COMPARATIE PROMOVABILITATE
CLS.A X-A
60,25%

2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012

51,00%
54,28%
56,00%
49,13%

Procentul de promovare pe an de studiu, clasa a X-a, î registrează o reștere cu 9,25 procente față de
se estrul I a ș olar
-2015.

CLASA
11 A
11 B
11 C
11 D
11 E

SIT.
INSCRISI RAMASI PROMOVATI CORIGENTI NEÎNCHEIATE
13
10
5
0
5
17
16
14
1
1
20
19
8
11
0
16
16
14
1
1
26
24
23
0
1

11 F
11 G
11 H
11 I

TOTAL

21
25
28
28

19
23
25
27

19
18
21
23

0
1
2
4

0
4
2
0

194

179

145

20

14

PROMOVABILITATE CLS. A XI-A
87,50
50,00

87,50 95,83 100,00
78,26 84,00 85,19

81,01

42,11

An scolar Inscrisi Ramasi
2011-2012
209
204
2012-2013
235
227
2013-2014
211
197
2014-2015
173
163
2015-2016
194
179

Promovati
129
136
152
124
145

Promovabilitate
63,00%
60,00%
77,00%
76,00%
81,00%

COMPARATIE PROMOVABILITATE
CLS.A XI-A
2015-2016

81,00%

2014-2015

76,00%

2013-2014

77,00%

2012-2013
2011-2012

60,00%
63,00%

Procentul de promovare pe an de studiu, clasa a XI-a, î registrează o reștere u 3 procente față de
se estrul I a ș olar
-2015.

CLASA
12 A
12 B
12 C
12 D
12 E
12 F
12 G
12 H

SIT.
INSCRISI RAMASI PROMOVATI CORIGENTI NEÎNCHEIATE
15
14
13
1
0
19
18
10
5
3
17
15
10
5
0
16
14
7
7
0
19
19
15
2
2
21
21
20
0
1
27
27
12
5
10
30
29
17
10
2

Total

164

157

104

35

18

PROMOVABILITATE CLS. A XII-A
95,24

92,86
78,95
66,67
55,56

12 A

12 B

An scolar
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

58,62

50,00

12 C

12 D

66,24

44,44

12 E

Inscrisi Ramasi
164
157
191
185
214
211
202
196
164
157

12 F

12 G

Promovati
105
118
141
117
104

12 H

Total

Promovabilitate
66,00%
64,00%
67,00%
60,00%
66,00%

COMPARATIE PROMOVABILITATE
CLS.A XII-A
2015-2016

66,00%

2014-2015

60,00%

2013-2014

67,00%

2012-2013

64,00%

2011-2012

66,00%

La clasa a XII-a procentul de promovare înregistrat este de 66%, se o stată reșterea pro e tului de
promovare cu 6 pu te pro e tuale fa ă de sem. I anul trecut.

CLASA

INSCRISI RAMASI

PROMOVATI

A9A

259

257

115

A 10 A
A 11 A
A 12 A
TOTAL
LICEU

238
194
164
855

239
179
157
832

144
145
104
508

An
scolar
20112012
20122013
20132014
20142015
2015 2016

Promovabilitate
cls. a IX-a

Promovabilitate
cls. a X-a

%

CORIGENTI

SIT.
NEÎNCHEIATE

66

76

53
20
35
174

42
14
18
150

44,74
60,25
81
66,24
61,05

Promovabilitate
cls. a XI-a

Promovabilitate
cls. a XII-a

58,00%

49,00%

63,00%

66,00%

34,00%

56,00%

60,00%

64,00%

49,00%

54,00%

77,00%

67,00%

41,00%

51,00%

76,00%

60,00%

44,74

60,25

81

66,24

NUMĂR CORIGEN I LA “FÂRŞITUL “EME“TRULUI I: 174 elevi (34,36%)
“e o stată o diminuare de 4,37 pro e te a u ărului de orige i, o parativ u se I, a ș olar
2014-2015, de la 209 orige ți la 174. Se o stată ă el ai are r de orige ți se î registrează la lasele
a IX-a.

III.2. STAREA DISCIPLINARĂ
ABSENTEISM SEM.I
Cls. a IX-a

Cls. a X-a

Cls. a XI-a

Cls. a XII-a

Total
Total
An
Total
Moti Nemoti Total
Moti Nemotiv absen Motiv Nemo absen Motiv Nemoti
te
scolar absente vate vate
absente vate ate
ate
tivate te
ate
vate
20132014
15549 5702
9847
9344 5827
3517
9054
4760
4294 13803
6705
7098
201415084 5297
9787
11358 5260
6098
7868
4053
3815
8278
4569
3709
2015
2015
-2016 14169
5256
8913
12160
6349
5811
7918
5076
2842
9829
6090
3769

IV. FUNC IONAREA COMISIILOR DE LUCRU
IV.1. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂ II
. Atri u iile ge erale ale CEAC:
- gestio ează dovezile;
- realizează raportul de autoevaluare;
- î to eşte pla ul de î u ătă ire;
- păstrează legătura u ARACIP;
- i for ează per a e t profesorii asupra siste ului de asigurare a alită ii;
- ela orează și oferă o sultații pe tru realizarea pro edurilor are stau la aza î tregii a tivități
desfășurate î i stituția de î văță â t;
- ide tifi ă pu tele tari şi punctele slabe;
- realizează, apli a, i terpretează hestio are adresate tuturor fa torilor i pli ați î edu ație;
. Pri ipalele dire ii ale a tivită ii pe tru se estrul I, a ul ş olar
– 2016:
 Realizarea de ătre e rii Co isiei pe tru Evaluarea si Asigurarea Calității „Raportul anual de
evaluare interna 2014-2015 .
Autoevaluarea a fost realistă şi o ie tivă, u s opul de a asigura dezvoltarea, reşterea şi u de a sa io a,
asigurându-se astfel autoreglarea, opti izarea şi revizuirea fu io ării şi dezvoltării i stitu iei. Realizarea
raportului de autoevaluare, s-a bazat pe feedback-ul permanent realizat cu to i fa torii i pli a i î a est
pro es şi i â d o t de opi iile perso alului ş olii, astfel ă autoevaluarea a devenit un proces interactiv,
o ştie t şi respo sa il;
 S-au sta ilit pri ipalele dire ții pe tru realizarea de oi pro eduri pe tru toate o parti e tele,
omogenizarea pro edurilor deja e iste te, pe tru pu erea î pra ti ă a politi ilor edu a io ale,
respectându-se eri ele i ter e şi e ter e şi asigurâ d adrul alită ii î î vă ă â t. Cele ai
ulte pro eduri su t fu io ale, fii d for ulate î
o orda ă u legisla ia privitoare la
î vă ă â tul preu iversitar;
 Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calită ii a orelat prevederile Planului Managerial si a
sta ilit odalită i de î u ătă ire a perfor a elor pri pla ul de î u ătă ire. Ela orarea
planurilor de î u ătă ire s-a realizat prin identificarea punctelor slabe existente .Indicatorii de
perfor a ă şi sta dardele de referi ă e ter ă au repreze tat aza î ela orarea, desfăşurarea şi
o itorizarea progra elor de î vă are şi servi iilor.
. Noi pu te de a iu e – propuneri pentru semestrul al II-lea, 2015-2016:
� Realizarea unui Manual de proceduri prin identificarea procedurilor - heie î CEAC şi efi ie tizarea lor
pri : sta ilirea u ei ierarhii privi d prioritatea lor î siste ul alită ii, si plifi area paşilor şi fle i ilizarea
a estora, astfel î ât să se reeze u e hili ru î tre de izia e tralizată şi ea auto o ă;
� Derularea u or progra e de pro ovare, i ple e tare şi o itorizare a aspe telor legate de cultura
alită ii î râ dul adrelor didactice;
� Redefi irea pri ipiilor şi a strategiilor de a agement pe fiecare compartiment; propunerea
u or progra e şi trai i g-uri avâ d a s op o ştie tizarea i porta ei autoevaluării, a a age e tului
do u e telor de i teres ge eral şi, ai ales, a i ple e tării progra elor de î u ătă ire e rezultă di
procesul o itorizării periodi e ;
� Ela orarea şi i ple e tarea u ui siste paralel de o itorizare şi dise i are a e e plelor de bune
pra ti i pri asiste e şi i ter-asiste e î tre atedre şi arii urri ulare pe orizo tală şi verti ală ;
� Realizarea de î tâl iri de lu ru şi de spriji a adrelor dida ti e î vederea ela orării şi i ple e tării
progra elor de î vă are, de perfor a ă şi re ediere;
� Desfăşurarea de şedi e de lu ru la ivelul atedrelor pe te a î vă ării e trate pe elev şi a orelor
demo strative la ivel de atedră / arie urri ulară pe tru dise i area e e plelor de u ă pra ti ă;
� Evaluarea sta dardizată a progresului ş olar al elevilor pe aza for ularelor, a fişelor de progres şi a
altor i stru e te de evaluare şi e tralizare a datelor privi d progresul ş olar la ivelul liceului.
IV.2. COMISIA METODICĂ PENTRU DE)VOLTAREA PROFESIONALĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ
În anul scolar 2015/ 2016, semestrul I, formarea si perfe io area o ti uă a cadrelor didactice din
unitatea oastră s- a realizat astfel:
- prin studiu individual de specialitate/ autoperfe io are;

- prin a tivită ile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a o sfătuirilor
cadrelor didactice;
- prin schimburi de e perie ă profesio ală;
- prin participare la cursuri de formare organizate pe platforme online/ e- learning;
- prin cursuri postuniversitare;
- prin participarea la cursuri de formare i i ială si perfe io are o ti uă organizate/ avizate de i stitu ii
abilitate sau perfe io are prin grade didactice ( CCD, ISMB, MICS).
In sem.I al anului scolar 2015- 2016 un numar de 40 cadre didactice au participat la cursuri de formare prin
CCD;- - Managementul relatiei Scoala- familie
Educatie interculturala pentru o scoala noua
Formarea abilitatilor de viata la adolescenti. Prevenirea consumului de droguri la tineri
Perfe io are – Analiza SWOT
Puncte tari
- colective de atedră echilibrate ca nivel de
e perie ă– majoritatea profesorilor fiind alifi a i, cu
gradul didactic I si II– si au în o po e ă profesori
metodisti, membrii ai consiliului consultativ, formatori,
membrii ai comisiilor de lucru;
- u ăr mare de cadre didactice participante la cursuri de
formare în specialitate sau în alte domenii didactice;
- comisia pentru formarea o ti uă i pli ată în
activitatea de autoperfe io are/ perfe io are a cadrelor
didactice;
- sprijinul conducerii scolii în vederea parti ipării
cadrelor didactice la diverse forme de perfe io are sau la
cursuri de formare/ perfe io are în jude sau ară
Oportu ită i
- e iste a surselor de informare si formare e ter ă
pentru cadre didactice;
- e iste a posi ilită ilor de participare la programe de
formare
- posibilitatea de perfe io are prin e- Learning;
- oferta variată a CCD si a altor furnizori de formare;
- oferta cursurilor de perfe io are/ master/ studii
posuniversitare, etc. a i stitu iilor de î vă ă â t superior;
- O u ă dotare a ş oli cu aparatura e esară desfăşurării
cursurilor de formare
- Posibilitarea de a forma grupe prin atragere a ursa ilor
din zonele apropiate;

Puncte slabe

- e iste a te di elor de conservatorism si i er ie la
schimbare, te di e de minimalizare a i porta ei
actului de formare/ perfe io are manifestate la unele
cadre didactice;
- i er ie în aplicarea la lasă a u osti elor/
o pete elor dobândite în urma unor cursuri de
formare;
- alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în
o orda ă cu nevoia de dezvoltare profesio ală
A e i ări (constrângeri)

- i oere e si lacune legislative;
- lipsa otivării financiare;
- per ep ia gresită a ceea ce î sea ă dezvoltarea perso ală/
dezvoltare în arieră;
- te di a de centrare exclusiv pe acumularea de credite
transferabile si minimalizarea nevoilor punctuale de formare;
Suprasolicitarea
cadrelor
didactice
cu
foarte
ultădo u e ta ie

Nr.
Crt.

Denumirea a iu ii
Data
Aspecte privind proiectarea dida ti ă:
a) întocmirea documentelor ş olare
b) comportamentul cadrului didactic în actul de predareî vă are-evaluare

Răspu de

Responsabilii ariilor
curriculare
14.X. 2015

1
Î vă area e trată pe elev având ca obiective:


vor î elege e este î vă area e trată pe elev şi are su t
arierele ridi ate de elevi şi profesori î alea a esteia;



îsi vor î părtăşi u ul altuia e e ple de u ă pra ti ă î
utilizarea î vă ării e trate pe elev;
îsi vor ide tifi a propriul stil de predare şi vor deve i
o ştie i de i pli a iile a estuia asupra stilului de predare;
vor î elege o eptul de i telige e ultiple;
vor cunoaşte i pa tul diferitelor strategii de predare asupra





2




î vă ării;
vor ide tifi a oportu ită i de î vă are a tivă î do e iul lor
profesional;
vor lua în considerare strategii alternative pentru ajutarea
elevilor să î ve e folosi d stilurile preferate de î vă are;

8. II.2016

28.III. 2016

Formatorii locali:
CCD

30.V.2016

2.
Tipuri de le ii
a) metode şi procedee de realizare a le iilor
b) integrarea mijloacelor didactice moderne în le ie

25.III.2016
Cadre did.cu gr.I

3.
Metode alternative de instruire pentru reşterea
efi ie ei actului instructiv educativ.
A tivită i de îndrumare şi control pentru fiecare cadru didactic
cuprins în activitatea de perfe io are.
4.

29.IV. 2016

Tot anul ş olar

Membrii comisiei de
perfe io are
Membrii comisiei de
perfe io are
Monitorii de calitate

Activitatea de formare/ perfe io are a cadrelor didactice a avut un trend ascendent, arată
preocuparea per a e tă a celor i pli a i în procesul instructiv- educativ- evaluativ pentru î u ătă irea
managementului scolar, pentru dezvoltare profesio ală perso alizată, pentru inovarea practicii scolare si
este apre iată în mod pozitiv.
Pentru anul ş olar 2015-2016 comisia de perfe io are din ş oală şi-a stabilit ur ătoarele obiective
·
responzabilizarea fie ărui cadru didactic privind actul de predare-î vă are-evaluare
·
implicarea cadrelor cu e perie ă în a tivită i demonstrative
·
implicarea formatorilor locali în diseminarea cursurilor la care au participat

PLAN DE MĂSURI AL COMISIEI DE PERFEC IONARE
Comisia de perfe io are din cadrul ş olii şi-a propus pentru anul ş olar 2015-2016 ur ătoarele a iu i:

Metodologia de formare:
 preze tări pe tru î tregul grup, ur ate de a tivită i î adrul o isiilor etodi e
 metode: brainstorming, chestionar, studii de caz, studiul individual, lucrul în grupuri mici.

Comisia de perfe io are a avut stabilit şi un principiu pe care la-au adus la u oşti ă celor a tre a i în
activitatea de perfe io are:
,,…….. odifi ările ce vor fi evidente la das ălii de mâine trebuie ăutate la nivelul e talită ilor. Noi
nu suntem nici mai deştep i ,nici mai buni, nici mai î elep i decât dvs., dar gândim pu i altfel, avem un
unghi pu i diferit din care ne privim menirea de das ăl
Au mai existat işte principii pe care echipa de realizare a programului de perfe io are şi le-a impus:
comunicarea per a e tă între ei şi în a elaşi timp cu cei ărora se adresau
au invitat profesorii la le ii demonstrative şi după aceea au participat la orele celor viza i
au prezentat materialele de proiectare realizate şi după aceea le-au cerut elorlal i

MĂSURI PENTRU AMELIORAREA ACTIVITĂ II PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016
PRIORITATEA 7. :DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ALE ŞCOLII PRIN ASIGURAREA ACCESULUI LA FORMAREA
CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC, ÎN FUNC IE DE NEVOILE IDENTIFICATE;
Obiectiv: Creşterea alită ii a tivită ii ş olii prin asigurarea accesului personalului didactic şi nedidactic la programe de
formare continua.
§ i ta: Participarea in procent de 60% a perso alului dida ti şi edida ti la cursuri de formare profesionala continua.
Context:
Creşterea o ilită ii profesio ale a perso alului dida ti şi evoia de oi o pete e şi a ilită i datorată progresului
teh ologi deter i ă e esitatea for ării o ti ue a perso alului dida ti şi edida ti al ş olii.

A iu i pe tru ati gerea obiectivului:
1. Identificarea nevoilor de formare
profesio ală a personalului didactic şi
nedidactic din ş oală;
2. Realizarea de programe proprii de
formare o ti uă a personalului ş olii în
fu ie de nevoile identificate.
3. Asigurarea accesului personalului
ş olii la alte programe de formare
o ti uă.

Rezultate aşteptate

Data pâ ă la
care vor fi
finalizate

Sept. 2015
60% a personalului didactic
şi edida ti parti ipă la
cursuri de formare i i iate
în ş oală
40 % din personalul ş olii
parti ipă la alte cursuri de
formare o ti uă.

Persoana/
persoane responsabile
E hipa a agerială
Membrii comisiei de
perfe io are
Formatorii din ş oală
Membrii comisiei de
perfe io are

2015/2016

2015/2016

E hipa

a agerială

IV.3. COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMţATEREA AţSENTEISMULUI ȘI A AţANDONULUI ȘCOLAR
A tivități:
 i ple e tarea, la ivelul ş olii, a Pla ului de ăsuri pe tru preve irea şi redu erea
a se teis ului ş olar
/
ela orat de I“Mţ

o itorizarea per a e tă a elevilor î situa ie de ris de a se teis şi de a a do ş olar
 î to irea situa iilor erute, î vederea realizării azei de date la ivelul I“Mţ, u elevii afla i î
ris de a a do ş olar şi u elevii are au a a do at ş oala, î ulti ii doi a i ş olari
 consilierea elevilor u ris de a a do ş olar şi a pări ilor a estora
 a iu i de ola orare per a e tă u toate adrele dida ti e di ş oală, u Co isia Dirigi ților,
Co isia de o itorizare a dis ipli ei, Co isia de a ordare a urselor și altor forme de sprijin
material, psihologul ș olar, o du erea ş olii, pe tru ide tifi area și apli area u or ăsuri de
o atere a a se teis ului și a a a do ului ș olar;
 a tivită i de atragere î a țiu i de o atere a a se teis ului și a a do ului ș olar a o u ității
locale a autorită ilor lo ale - Poli ia de Pro i itate, Ja dar eria, ONG-uri, etc.
 preze tarea î adrul Co siliului de Ad i istra ie şi a Co siliului Profesoral a a alizei a tivită ii
Co isiei de fre ve ă î perioada septe rie – noiembrie 2015

IV.4 COMISIA DE DISCIPLINĂ
Pe parcursul semestrului I au fost desfăşurate trei şedi e, în care au fost analizate cazurile elevilor care
au o is a te de i dis ipli ă şi are au î registrat u eroase a se e e otivate.
În şedi a di 12.11.2015 au fost analizate ur ătoarele azuri:
1.Parlog Mo i a, profesor dirigi te al lasei a a A , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i u
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Mihalache Armando-146 absente nemotivate avertisment; prezenta mama elevului Buzea
Macedonia
Ursaru Alberto-179 absente nemotivate avertisment; prezenta mama elevului Ursaru Violeta
.Bizoi Marius, profesor dirigi te al lasei a aB , re o a da sa țio area ur ătorilor elevi cu
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Dutan Denisa - 104 absente nemotivate avertisment
.Solo o Stelia , profesor dirigi te al lasei a a D , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i u
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Onisei Roberta-42 absente nemotivate preaviz
Vath Sandra-neprezentat a acumulat foarte multe abs.
.Chiria Rodi a profesor dirigi te al lasei a a F , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i cu
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Curt Bianca-59 absente nemotivate preaviz
.Par ules u Cre guta, profesor dirigi te al lasei a a C , re o a da sa țio area ur ătorilor
ele i u s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Bozieru Robert Iulian- 100 absente nemotivate anuntata politia
.Ar a R., profesor dirigi te al lasei a a D , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i u
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Badea Andreea- 43 absente nemotivate avertisment
Sandu Dragos- 37 absente nemotivate avertisment
Savu Daniel-39 absente nemotivate avertisment
Grigore Ioana-62 absente nemotivate avertisment
Stinga Cristina-36 absente nemotivate avertisment
Istrate Carmen-49 absente nemotivate avertisment
Gheroghe Georgiana-36 absente nemotivate avertisment

Craciun Cristina-44 absente nemotivate avertisment
Craciun Nicolae-46 absente nemotivate avertisment
Georgescu Violeta-36 absente nemotivate avertisment
.Va ura Violeta, profesor dirigi te al lasei a a G , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i u
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Boceanu Roxana-37 absente nemotivate preaviz
8.Florin Stroes u, profesor dirigi te al lasei a a H , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i u
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Draghia Cristina-40 absente nemotivate preaviz
9.Simona Stroescu profesor diriginte al lasei a a I , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i u
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Nitu Atila-50 abandon
Caz de indisciplina Alexoaia Sandu a deranjat ora de lb. engleza
10.Vajaitu Mihaela profesor dirigi te al lasei a a A , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i
u s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Militaru Carmen Elena-130 absente nemotivate 2 preavize
Mihailescu Roxana -133 absente nemotivate 2 preavize
Mihalache Tudorel caz de indisciplina, certuri cu body-guarzi
.Vlad Cali , profesor dirigi te al lasei a a B , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i u
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Miinea Simona Vasilica-124 absente nemotivate preaviz
Brancoveanu Nicolae Cristian -35 absente nemotivate preaviz, insotit de tata Brancoveanu Florin
.Calofir Ni oleta, profesor dirigi te al lasei a a E , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i
cu scăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Sandu Maria Gabriela-123 absente nemotivate preaviz
.Le ada Mihaela, profesor dirigi te al lasei a a F , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i
u s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Stoica Abel-45 absente nemotivate preaviz
.Ma ta Ioa a, profesor dirigi te al lasei a a G , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i u
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Stratos Armando Policalis-76 absente nemotivate preaviz
.Co a i Ga riela, profesor dirigi te al lasei a a H , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i
u s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:

Brad Andreea-51 absente nemotivate preaviz
Carlan Florenta-71 absente nemotivate preaviz
.Stoi a Aurelia, profesor dirigi te al lasei a a I , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i u
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Catana Gabriel Claudiu-70 plecat Germania abandon
.Stoi a Ni oleta, profesor dirigi te al lasei a a C , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i u
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Timotei Ilie-163 absente nemotivate 2preavize
.Maris Du itru, profesor dirigi te al lasei a a D , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i u
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Dinca Iosif-70 absente nemotivate preaviz
Roman David-68 absente nemotivate preaviz
.Sitea u A a Ele a, profesor dirigi te al lasei a a G , re o a da sa țio area ur ătorilor
ele i u s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Leoca Alexandru Mihai-50 absente nemotivate avertisment
. Ghiulai Lu ia , profesor dirigi te al lasei a a I , re o a da sa țio area ur ătorilor ele i u
s ăderea otei la purtare datorita u arului are de a se te după u ur ează:
Bacan Mihai-multe absente-neprezentat
Gheorghe Narcis- 40abs. insotit de mama Gheorghe Cornelia
Ionita Constantin Mihai-insotit de mama Ionita Mirela a fost intimidat de un coleg de clasa Iordan
Alexandru care a fost insotit de unchiul sau
Miriuta Florin-a venit mama
21.Dan Adriana, profesor diriginte al clasei a 9a E ,a luat legatura cu parintii elevilor Karamalo
Marius, Caramalo George, Rubei Valentin si Zamfir Alexandru care au perturbat des orele de limba franceza
–prof. Dodun des Perrieres Clarissa; a participat la sedinta doar mama elevului Zamfir Alexandru, Zamfir
Daniela.

Me rii Co isiei de Dis ipli ă au propus o itorizarea î o ti uare a a se elor şi s ăderea otei la
purtare î fu ie de u ărul de a se e e otivate, o for prevederilor Regula e tului I ter .
Doa a o silier psihopedagog Arva a preze tat elevilor o se i ele psihologi e şi pe ale ale
a telor de viole ă.
Şedi a a de utat u pre izările do
comportamentale.
Do

ul Io u Gă a a precizat ca:

ului poli ist de pro i itate privi d dis ipli a si devierile

 absenteismul scolar este considerat infractiune in Codul Penal
 politia va face dosare penale in cazul in care parintii nu iau masurile necesare
frecventarii scolii de catre elevi.
 adolescentii raspund penal de la 16 ani.
Art. 38 /Codul pe al î piedi area a esului la î vă ă â tul o ligatoriu, pări ii su t dire t răspu zători de
a î les i fre ve tarea ursurilor î vă ă â tul o ligatoriu de
lase pe tru elevi.
S-a realizat u
o e t de i for are şi edu are privi d a ifestarile comportamentului deviant din partea
cabinetului de consiliere. S-a ur ărit ide tifi area a estor o porta e te şi o ştie tizarea o se i elor
dezadaptative.
Di a est a ş olar pări ii su t ruga i să parti ipe la o sulta ii de o siliere pri proto olul de
o siliere realizat de ătre doa a o silier ş olar Arva Rozalia pri şedi e de o siliere atât u
pari tele/tutore legal i i
ore , ât şi i dividuală u elevul/a.

În şedi a di

.

.

au fost a alizate ur ătoarele azuri ale elevilor:

.Flori Stroes u, profesor dirigi te al lasei a a H , re o a dă sa țio area ur ătorilor ele i u
s ăderea otei la purtare datorită u ărului are de a se ţe după u ur ează:
Drăghia Cristi a-106 absente nemotivate al II-lea preaviz
Rădu a u Andreea-56 absente nemotivate preaviz
.Le ădă Mihaela, profesor dirigi te al lasei a a F , e-a se alat o alter aţie î tre doi ele i,
Di u Vale ti Ştefa şi Mari Flori Da iel are s-a derulat pe data de . .
, î ti pul izio ării u ui
material fil at la ora de teh ologia fil ului profesorul Sta iu Maria u era î sala de lasă î
o e tul
alter aţei la ora . . I ide tul a fost de tipul iole ţei fizi e şi er ale şi s-a soldat u a ide tarea gra ă
a elevul Marin Florin Daniel care a pri it pri ul ajutor la poli li i a Pajura şi apoi a aju s la Spitalul
Gr.Alexandrescu unde i s-a pus â a dreaptă î ghips, uza a fost usută şi asul a suferit u trau atis .
I ide tul di tre ei doi ele i a fost de tipul agresiu ilor fizi e, după e ele ul Di u Vale ti Ştefa i-a adus
i jurii olegului, fă â d referire la tatăl a estuia. Cazul este foarte gra oti pe tru are Co isia a propus
e atri ularea ele ului Di u Vale ti Ştefa şi ota la purtare, iar pe tru ele ul Mari Flori Da iel, nota
la purtare şi utarea dis ipli ară la u alt li eu . Î derularea ore tă a azului se aşteaptă u raport de la
Consiliul clasei a 11-a F şi dis utarea azului î Co siliul profesoral di data de . .
.
Domnul poli ist de pro i itate Io u Gă a se ia Poli ie a pre izat ă va lua

ăsurile are se

impun.
3. Ghiulai Lucian , profesor diriginte al clasei a 9a I , ne-a semnalat un incident derulat între elevii
Miriuţă Mădăli - I şi Gliga A to -9 D-dirigi te Solo o Stelia ; Ele ul Miriuţă Mădălin i-a impus colegului
să-i du ă ghiozda ul o porta e t de u ilire faţă de elălalt ele . Cei doi s-a agresat fizi şi er al î .
urtea ş olii, pe data de . .
.Se a dez ate î Co siliul lasei azul fie ărui ele . Î derularea ore tă
a cazului se aşteaptă u raport de la Co siliile laselor a -I şi a -D. Domnul diriginte Ghiulai Lucian,
propu e ota la purtare şi a e darea de ătre poliţie a ele ului Miriuţă Mădăli . Co isia este de a ord
u propu erea profesorului dirigi te şi propu e ota pe tru ele ul Miriuţă Mădăli şi u a ertis e t î
faţa Co siliului Profesoral, iar pe tru ele ul Gliga A to , ota la purtare şi a ertis e t î faţa Co siliului
clasei .
Ele ul Bă a Maria - a

de a se ţe e oti ate- preaviz

Domnul poli ist de pro i itate Io u Gă a se ia Poli ie a pre izat ă va lua

ăsurile are se

impun.
4. Bîzoi Marius, profesor diriginte al clasei a 9a B, ne-a se alat azul ele ului I a iu Cătăli are
în timpul orei de tehnologie, din data 07.12.2015, cu doamna profesoară Urs Ma uela, î lipsa a esteia
părăsise sala de lasă a să adu ă ateriale spe ifi e ateriei , a tu s âte a ele e: Al uleţ Io ela, Băloiu
Iulia a şi Bo ei Rodi a. Î derularea ore tă a azului se aşteaptă u raport de la Co siliul lasei a -B.
Co isia propu e s aderea otei la purtare la şi a ertis e t î faţa Co siliului Profesoral , pre u şi
discutarea cazului în Consiliul profesoral din data de 16.12.2015.
Domnul poli ist de pro i itate Io u Gă a se ia Poli ie a pre izat ă va lua

ăsurile are se

impun.
Nea şu A to io Ali-

a se ţe e oti ate al II-lea preaviz

Ele ii Că ea Ga riel şi A dullah A er azuri de i dis ipli ă î ti pul orelor de urs. Se i pu e
discutarea acestora în Consiliul clasei a 9-B şi ota s azută la purtare u i i
pu te şi a ertis e t î
faţa Co siliului lasei.
u

.Va ură Violeta, profesor dirigi te al lasei a
ur ează:

a G , e se

alează două azuri spe iale, după

*La data de 03.12.2015, în intervalul orar 14.00-15.00 eleva Chevorchian Anais, a adus la liceu o
ta letă argu e tâ d ă îi era e esară pe tru a realiza fotografii la ateriile teh i e de profil, ele ele
Rădules u Alessa dra, Apostol Maria, Belaus Ale a dra- olege de lasă au fost lasate să se joa e pe ta letă
şi a este ele e au adresat i jurii sorei ai i i a ele ei A ais u are au i trat î dialog pe hats app şi i-au
tra s is işte fotografii i de e te. Î derularea ore tă a azului se aşteaptă u raport de la Co siliul lasei
a 10 G. Comisia propune scaderea notei la purtare la 4 pe tru ele trei ele e şi a ertis e t î faţa
Co siliului lasei, iar pe tru ele a Che or hia A ais ota la purtare s ăzută u el puţi pu te pe tru
erespe tarea regula e tului de ordi e i terioară şi dis utarea azului î Co siliul profesoral di data de
16.12.2015.
Domnul poli ist de pro i itate Io u Gă a se ia Poli ie a pre izat ă va lua

ăsurile are se

impun.
* La data de . .
,Ghi dă Ştefa ia-10 D a agresat-o fizi a păl uit-o pe ele a Rădules u
Alessandra Gabriela-10 G. În derularea ore tă a azului se aşteaptă u raport de la Co siliul lasei a G.
Co isia propu e s aderea otei la purtare la pe tru ele două ele e şi a ertis e t î faţa Co siliului
lasei D pe tru Ghi dă Ştefa ia şi a lasei G pe tru Rădules u Alessa dra Gabriela.
6. Arvay R., profesor diriginte al clasei a 10a D, ne-a adus la u oşti ţă situaţia ele ei Cră iu
Rebeca de la clasa a 10-A, are a de arat o a ţiu e de ole tare a u ei su e de a i pe tru a or a e ta
sala de lasă şi a î er at să i pli e şi clasa a 10-D u are î part sala de lasă. Ele a Cră iu Re e a a
a ut o atitudi e sfidătoare la adresa doa ei prof. Ar a Rozalia şi la adresa ele ilor de la lasa a -D,
pe tru ă a eştia u au reuşit să ole teze o su ă esti ată de a-5lei/elev. Ele a Cră iu Re e a u s-a
preze tat î adrul Co isiei pe tru a e pre iza pu tul ei de edere. Co isia aşteaptă de la Co siliul lasei
a 10-A, u raport despre a easta te ă.
7.Mangu Dumitru, profesor diriginte al clasei a 12a B , ne-a semnalat cazul elevului Preda
Ale a dru, are a găsit u sti k î la oratorul de i for ati ă, la data de . .
şi-a întrebat colegii a-l
ui este şi apoi şi l-a î suşit fără să î tre e şi profesorul u are a ea oră, pe doa a prof. Bureţea Ele a.
Ele ul a fost î soţit de şefa lasei- Io iţă A dreea.

Stickul s-a des operit ulterior a fii d al doa ei profesoare Da Adria a. Ele ul Preda Ale a dru a şters
toate do u e tele de pe sti k, la sugestia ele ei Io iţă A dreea oti pe tru are doa a profesoară, a
pierdut o serie de do u e te i porta te. Co isia aşteaptă de la Co siliul lasei a -B, un raport despre
a easta te ă. Co isia propu e s ăderea otei la purtare la pe tru ei doi ele i şi a ertis e t î faţa
Consiliului clasei 12-B.
Şedi a a de utat u pre izările do ului dire tor Mălăelea Da iel privi d apli area ăsurilor are
se i pu î azul situa iilor de viole ă are au apărut î perioada . .
-12.12.2015, conform
pla ului re edial pe tru situa ii de viole ă.
S-a realizat un moment de infor are şi edu are privi d a ifestările o porta e tului devia t di
partea a i etului de o siliere pri persoa a doa ei o silier ş olar Arva Rozalia. “-a ur ărit
ide tifi area a estor o porta e te şi o ştie tizarea o se i elor dezadaptative. “e a e tuează
i pli area reală a fa iliilor di are provi a eşti elevi-„pro le ă .
Şedi a s-a deschis cu identificarea elevilor care au acumulat peste 55 absente nemotivate în perioada
14.09.2015- . .
, a eştia fii d o vo a i de ătre prof. dirigi i.
În şedi a di

.

.

au fost a alizate ur ătoarele azuri:

1. Solomon Stelian, profesor diriginte al clasei a 9 a D, recomandă sancționarea următorilor
elevi : Batcu Katalina, Cruţ Elena, Voicu Mihai, cu scăderea notei la purtare pentru că în
data de 22.01.2016 au fost surprinşi fumând în sala de clasa-sala 27, în pauza de la 14.50,
ignorând regulamentul şcolar, precum şi camerele de supraveghere.
2. Vlad Calin, profesor diriginte al clasei a 11a B, recomandă sancționarea următorilor elevi:
Braboveanu Elisei pentru acumularea a 53 absente nemotivate, pana la data de 12.01.2016;
Brancoveanu Nicolae Cristian pentru acumularea a 48 absente nemotivate, pana la data de
12.01.2016; Stegerean Cosmin Mihai pentru acumularea a 47 absente nemotivate, pana la
data de 12.01.2016.
3. Elevul Bălăceanu Sebastian a fost prins de catre jandarmerie avand asupra lui un pistol cu
bile. S-a propus discutarea cazului in consiliu profesoral si luarea de masuri in concordant
cu regulamentul scolar.
Me rii Co isiei de Dis ipli ă au apre iat faptul ă elevii i pli a i î a este azuri de i dis ipli ă
tre uie lua i î evide ă de ătre o silierul psihopedagog şi he a i la şedi e de o siliere. Pe tru
săvârşirea a telor de i dis ipli ă şi pe tru u ărul are de a se e e otivate, Co isia de Dis ipli ă a
propus Co siliului Profesoral s ăderea otelor la purtare, î o for itate u prevederile Regula e tului
Intern al Colegiului Tehnic Media.
IV.5. RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICA A DIRIGIN ILOR
COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat a tivitatea î
o for itate u pla ul
a agerial ela orat la î eputul a ului ş olar, dar şi i â d o t de eri ele şi e esită ile edu ative ivite
ulterior.
În anul ș olar 2015-2016, activitatea Co isiei etodi e a dirigi ilor si-a propus drept priorită i, o
ai are ate ie a ordata reşterii sta dardelor de perfor a ă, odului î are elevii se i tegrează î
colectivele lor, reşterii i teresului pe tru î vă ătură, ola orării u pări ii î vederea opti izării rela iei
ş oala-familie, î u ătă irii apa ita ii de so ializare a elevilor î
ole tivită ile î
are a eştia îşi
desfăşoară a tivitatea. În acest sens, Co isia dirigi ilor a avut î vedere realizarea u or a tivită i diverse,
prin care dirigi ii dar şi elevii să o ştie tizeze i pli area lor î a tul edu ativ, sa re epteze edu a ia ai
mult decât ca pe un act instructiv prin care se a u ulează u oşti e, i ca un mijloc de formare a
perso alită ii lor, de pregătire pe tru via ă, pentru integrarea în societate. A tivită ile desfăşurate au

îmbinat curriculum-ul di progra a de o siliere si orie tare u edu a ia pe tru o viole a, pentru
mediu, civica, pe tru alitatea vie ii, pentru cultivarea respectului fata de cultura si tradi ii .
Pri ipalele a tivită i derulate:















I.



II.

Constituirea oii Co isii Metodi e a Dirigi ilor
“tudierea, dez aterea si afişarea la lo vizi il a progra ei şcolare pentru Consiliere şi Orientare.
Au fost elaborate planific rile calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul
diriginţilor. Au fost prelucrate datele din Regulamentul intern, Normele de s n tate şi
securitate în munca şi Norme de ap rare împotriva incendiilor.
Distri uirea, o pletarea si se area a ordului adru de parte eriat pe tru edu a ie i tre
ş oala, elev si pări te (clasa a IX-a)
Orga izarea de şedi e u pări ii (noiembrie 2015 si ianuarie 2016), centralizarea si
i terpretarea datelor di pro esele ver ale ale şedi elor si propu erea u or asuri de
remediere a punctelor slabe.
Organizarea de intalniri pe teme care au avut a s op efi ie tizarea a tivită ii dirigi telui,
propu eri de î u ătă ire a riteriilor de evaluare di fişa de a tivitate a dirigi telui,
o pletării ore te a do u e ta iei spe ifi e, o solidarea parte eriatului elev-dirigintepări te
Infor area dirigi ilor privi d etodologiile de a ordare a ajutoarelor ,,ţa i de li eu si
burselor de performanta, merit, excelenta.
Co stituirea Co itetului Repreze tativ al Pări ilor
Ela orarea de parte eriate u fa torii de izio ali lo ali şi u fa ilia, în vederea prevenirii
a a do ului ş olar, pre u şi pe tru o itorizarea şi oferirea de o siliere elevilor prove i i
din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
Atragerea Co isiei Dirigi ilor şi i pli it a elevilor î a tivită i şi progra e ş olare si
e traş olare de so ializare, i terrela io are, culturalizare: a tivită i diverse de adaptare,
i terrela io are şi i ter u oaştere u elevii lasei, edu a ie si dezvoltarea si ului ivi ,
ecologic, artistic.
Derularea u elevii de a tivită i ş olare şi e traş olare î adrul proie telor derulate în colegiu:
Proie te şi a tivită i ultural artisti e:
,,Serbarea de Craciun
A tivită i derulate u o azia )ilei Na io ale, )ilei Tolera ei
Proiecte educative cu Proedus
Proie te şi a tivită i e ologi e: ,, E o ş oala,,
o I podo irea laselor î hai e de săr ătoare
o Împodobirea bradului din sala de sport
o Or area a erelor de ă i î spiritul săr ătorilor de iar ă.
o Progra ultural artisti u o i eiuri, dati i, urături, oli de.

A tivitatea desfăşurată
Studierea oilor prevederi etodologi e privi d orga izarea şi desfăşurarea a tivită ilor de dirigi te,
conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009
Studierea progra elor de o siliere si orie tare î vigoare pe tru î vă ă â tul li eal I.P.T si teoreti , de
ătre to i dirigi ii;
Puncte forte:
- dirigi ii su t fa iliariza i, di a ii ş olari a teriori, u

odifi ările progra ei de o siliere şi orie tare

spe ifi e î vă ă â tul li eal I.P.T
- dirigi ii au e efi iat î for at ele tro i , pe e-mail) de progra ele Co siliere şi orie tare, o for
ivelului ş olar al laselor, progra e ara jate î tr-o for ă adaptată a hetelor pla ifi ărilor a uale şi
se estriale la dirige ie
Sta ilirea de ătre dirigi i a i tervalelor orare, î afara orelor de urs, pe tru elevi şi pări i î vederea
desfăşurării a tivită ilor:
- de suport edu a io al, o siliere si orie tare profesio ală pe tru elevi
o siliere şi orie tare

o for

progra ei de

- de suport edu a io al, o siliere pe tru pări i
Puncte forte:
- dirigi ii su t fa iliariza i, di a ii ş olari a teriori, u a tivită ile edu ative şi te ele de i teres edu ativ
e tre uie a ordate î adrul orelor de dirige ie şi î adrul î tâl irilor de o siliere u pări ii
- dirigi ii au găsit pe tru lasa lor, ea
î al i ora de dirige ie

ai opti ă varia tă orară de desfăşurare la para etri alitativi

Puncte slabe:
- “u t situa ii i are dirigi ii desfăşoară i orele de dirige ie a tivitati la alte dis ipli e
Î to irea pla ifi ărilor a uale si se estriale orelor de o siliere dirige ie, a tivită i extraş olare,
a tivită i edu ative u pări ii şi desfăşurarea a tivită ilor edu ative sta ilite:
Puncte forte:
- dirigi ii au fost fa iliariza i, di a ii ş olari a teriori, u
o siliere şi orie tare, ela orate u itar la ivelul olegiului

a hetele pla ifi ărilor a uale şi se estriale la

- dirigi ii au e efi iat î for at ele tro i , pe e-mail / pe stick) de macheta caietului dirigintelui,
adaptată la oile eri e ale o silierii şi orie tării
- ajoritatea dirigi ilor au e perie ă dida ti ă î desfăşurarea a tivită ilor edu ative spe ifi e statutului
de diriginte
- to i dirigi ii s-au i pli at lu ar î a tivită i e traş olare u lasa pe are o
dirigi ilor au depăşit li ita i i ală de a tivitate e traş olară / lu ă
-

ajoritatea dirigi ilor au păstrat o o u i are
oordo ează

a ageriază;

ajoritatea

u ă şi periodi ă u pări ii elevilor pe

are îi

Puncte slabe:
Mare parte di orele de dirige ie au deve it pur i for ale, a e tul fii d pus pe dis utarea situa iei
ş olare şi ai pu i pe dezvoltarea te elor propuse f. pla ifi ării
Î to irea ale darului şedi elor u pări ii pe lase / şedi elor Co siliului Repreze tativ al Pări ilor
şi desfăşurarea a estora, o for grafi ului.

Puncte forte:
- dirigi ii au e efi iat de te ati ă şi s e arii dida ti e pe tru şedi ele u pări ii, de
pro eselor ver ale pe tru şedi e/ le torate
-

a hete ale

ajoritatea dirigi ilor au respe tat ter e ele sta ilite şi au utilizat s e ariile dida ti e propuse

- to i dirigi ii laselor a IX-a au se

at parte eriatele ş oală-fa ilie u pări ii

Puncte slabe:
- e istă difi ultă i î

ole tarea la ti p a pro eselor ver ale rezultate î ur a şedi elor u pări ii

- difi ultă i î a ide tifi a şi apli a strategii oere te de
efi ie t ş oală-familie

otivare a pări ilor pe tru a sta ili u parte eriat

Î to irea ale darului a tivită ilor etodi e la ivelul o isiei dirigi ilor î
o isiei dirigi ilor di a ul ş olar tre ut şi desfăşurarea a tivită ilor etodi e:

aza a alizei raportului

Puncte forte:
- au fost elaborate programe de activitati diverse
Puncte slabe:
-

prepo dere a s ăzută a orelor de o strative a odalitate de a ordare a te elor sta ilite
numar mic de referate, materiale sustinute in cadrul activitatilor cu caracter metodic
lipsa cursurilor de perfectionare pentru diriginti, organizate la nivelul scolii, ISMB, CCD

Activit ţiă deă promovareă aă uneiă culturiă organizaţionaleă aă claseiă deă eleviă (elaborareă şiă
promovareă împreun ă cuă elevii de "ritualuri de socializare", activitati derulate in scopul
interelationarii, dezvoltarii culturii grupale)
Puncte forte:
- o parte di dirigi i au i lus î orele de dirige ie şi î afara lor a tivită i edu ative de oeziu e a
grupului şi ritualuri de socializare – ela orarea u ui ale dar u zilele de aştere ale elevilor, a tivită i de
u oaştere şi so ializare î tre lase, afişarea la pa oul i for ativ a u ui set de fotografii repreze tative,
s hi
de adouri si oli e u o azia săr ătorilor de iar ă, afişarea la pa ou a diplo elor âştigate de
lasă / elevii lasei, i i-e ursii de oeziu e so ială et .
Puncte slabe:
i sufi ie tă perso alizare a laselor
majoritatea dirigintilor sunt mai degraba interesati de indeplinirea sarcinilor atribuite la nivel de
o du ere sau o isie etodi a si ai pu i de i teresarea elevilor i a tivitati de oeziu e a
elevilor clasei
A tivită i de u oaştere a parti ularită ilor psihoso iale şi de î vă are ale elevilor şi de a age e t al
rela iilor psiho - afective de tip elev-elev şi elev-profesor
-

Puncte forte:
- to i dirigi ii au prelu rat Regula e tul de Ordi e I terioară al olegiului la lasă;
- ajoritatea dirigi ilor au o pletat fişa de
de lasă
-

o itorizare a elevilor afla i î situa ia de ris ş olar, la nivel

are parte a dirigi ilor a apelat la servi iile a i etului de o siliere psihopedagogi ă, o ştie tizâ d

astfel, i porta a u ei

ai u e u oaşteri a elevului şi pro le elor a estuia

- ajoritatea dirigi ilor s-a preo upat şi i pli at î
tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor

reşterea oeziu ii lasei şi rezolvarea situa iilor

Puncte slabe:
- e istă la ivelul a u itor lase, situa ii te sio ate / s i dări î grupuri ale ole tivului, are u se
a ifestă vizi il î pla o porta e tal, dar pot o stitui sursă de o fli t
A tivită i de

a ageriere a situa iei dis ipli are

Puncte forte:
- s-a realizat o ază de date u elevii afla i î situa ii de ris ş olar; la solicitarea elevului / dirigintelui,
a eştia au e efi iat de o siliere psihopedagogi ă
- s-a implementat î strâ să ola orare u Co isia de dis ipli ă o pro edură de sa io are/ ore tare a
o porta e telor i ade vate a elevilor fu atul î ş oală, a se teis ş olar, utilizarea telefonului mobil
î a pusul ş olar, ti ută ş olară i ade vată, comportament agresiv etc.)
- a e istat o u ă ola orare u Poli ia de proximitate î vederea preve irii şi o
i dis ipli ă sau de devia ă so io-ş olară

aterii azurilor de

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficie t situa iile de i dis ipli ă sau de a se teis
o u i are şi o siliere u păr ile i pli ate, i pli area şi o silierea pări ilor, apli area sa
conform ROI etc.)

ş olar
iu ilor

Puncte slabe:
- e istă difi ultă i de i ple e tare u itară a pro edurii de sa io are/ ore tare a o porta e telor
i ade vate a elevilor la ivelul flu ului i for a io al şi de o u i are, î
a age e tul o pletării
do u e ta iei, î
o itorizarea a tivită ilor edu ative de rea ilitare
- dezinteresul elevilor dar si al dirigi ilor de a se i pli a i gestio area a estui aspe t
- ola orare par ială di tre dirigi i şi pedagogii ă i ului pe tru preve irea şi o
dis ipli are di adrul ă i ului

aterea a aterilor

- difi ultă i de stopare a fe o e ului fu atului î ti pul progra ului ş olar
- difi ultă i de stopare a fe o e ului de absenteism ş olar la a u i i elevi di î vă ă â tul o ligatoriu
- difi ultă i î a ide tifi a şi apli a strategii oere te de stopare a fe o e ului de a se teis
lasele di î vă ă â tul obligatoriu
- difi ultă i, la a u ite ole tive de elevi, de a păstra u urile ş olare î

ş olar la

o di ii bune

A tivită i o siliere şi orie tare a elevilor
Puncte forte:
- derularea de a tivită i o siliere si orie tare, î

adrul orelor de dirige ie u po dere ridi ată la lasa a

XII-a) privi d progra a si ale darul e a e ului de a alaureat, traseul so ioprofesio al al a solve ilor.
- consilierea elevilor cu rezultate slabe in vederea continuarii studiilor
- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de bacalaureat si certificare a
o pete elor profesio ale
- derularea de si ulări la o ie tele de e a e de a alaureat
Puncte slabe:
- rezultate foarte slabe la simulari

VIII.

ACTIVITĂ I ALE COMISIILOR METODICE
V.1. CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA,

ACTIVITATEăDIDACTICAăSIăăMETODIC (ălec iiădeschise,ă edin eădeăcatedr ,ăinterasisten e,ă
sesiuniădeăcomunic ri,ălucr riăcercetare,ăetc)
Activitate/
Data
Tema
Nivel
Participanti
Școal /Mun.
Participare la
Septembrie Raportul de activitate al anului 2014Municipiu
Consfatuirile de
2015
2015
Limba Romana –
Vavura Violeta
Intocmire planificari Septembrie
Scoala
calendaristice –
2015
membrii catedrei
Sustinerea testelor
Septembrie Evaluare initiala a elevilor
Scoala
predictive – membrii 2015
catedrei
Sedinte de catedra –
6.09.2015
Alegerea prin vot a responsabilului
Scoala
Membrii catedrei
Catedrei de Limba romana
16.09.2015 Noutati comunicate in cadrul
Consfatuirilor. Plan de activitati
12.11.2015 Organizarea tezelor unice
28.01.2015 Rezultatele scolare la Limba si
literatura romana pe primul semestru
Organizarea si
Conform unui grafic personalizat
Scoala
sustinerea orelor de
alcatuit de fiecare profesor
pregatire
suplimentara pentru
BAC

Inspectie de
specialitate (insp.
Limba romana
Mihaela Cirstea)
Sustinerea tezei cu
subiect unic

Noiembrie
2015

Calificative acordate:
Andronie Adelina - Suficient
Burtea Ana Georgia – FB
Siteavu Ana – FB
Tufeanu Raluca – FB
Vavura Violeta - FB
Decembrie, Profesorii catedrei
2015

Scoala

Scoala

CONCURSURI/OLIMPIADE/SIMPOZIOANE
Nivel/ă coal /ăSector/ăMunicipiu/ăNa ional
Dateleăparticipan ilor
Rezultat
Nume/prenume elevi/profesori
Clasa
Olimpiada de
11F
Elevul Banuta
Danciu Loredana,
Lectura, octombrie,
Adrian, clasa 10G, 75
HassanNejad Dariush
2014 – Etapa pe
10G
puncte din 100
Chevorchian Anais, Banuta
scoala
puncte (etapa pe
Adrian, Dobrescu Florin,
sector)– prof.
Dumitru Zekeryia (prof.
Coordonator Vavura
Vavura Violeta)
XII
E
Violeta
Talasman Gabriela, Stanica
Ingrid (prof. Tufeanu Raluca)
Lepadatu Anca,Mutuliga
11G.12G
Andrei,Dutu Andreea,Anghel
Claudiu (prof. Siteavu Ana)
Gadaleanu Andrea, Stanciu
Denisa (prof. Tufeanu Raluca) XIE
Prof. Burtea Ana
Olimpiada de Limba Vavura Violeta (profesor
si Literatura Romana, evaluator)
ianuarie 2015 – etapa
pe sector, la Colegiul
National I.L.
Caragiale - Evaluare
Concurs

Activitate de
voluntariat.
Parteneriatul
SPRIJIN

Elevii clasei 10G, 12G, prof.
Coord. Tufeanu Raluca,
Siteavu Ana, Vavura Violeta

ACTIVIT IăEXTRA COLAREăSIăEXTRACURRICULARE
Activitateaădesf urat
Participan i/ăProfesoriă
Loc
coordonatori
desf urare
Vizita la Targul International

Elevii clasei 10G / prof.

Centrul

Invita i

de carte „Gaudeamus” –
noiembrie 2015

Vavura Violeta

Expozitional
Romexpo

Simpozion „In memoriam
Nichita Stanescu” – 13
decembrie 2014

(prof. Siteavu Ana)
Dumitru Zekeryia, Miosici
Mina, Banuta Adrian,
Chevorchian Anais, Mirea
Iuliana, Apostol Maria,
Lungu Cristina, (prof.
Vavura Violeta)
(prof. Burtea Ana)
(prof. Tufeanu Raluca)
elevi ai claselor 10G, 10E,
(prof. Vavura Violeta),
clasa 12G (prof. Siteavu
Ana), clasa 10F (prof.
Burtea Ana), Luca Marina
(prof. Tufeanu Raluca);
prof. coordonator al
activitatii, Vavura Violeta

12 G

Simpozion In memoriam
Mihai Eminescu – 15
ianuarie 2015, in seria
activitatilor din municipiul
Bucuresti, dedicate Anului
Culturii

10G, 11F

Scoala
Universitatea
Crestina
Dimitrie
Cantemir

invitati ca participanti:
elevi ai clasei 179,
coordonati de prof. Carje
Iuliana
FORMARE/ăPERFEC IONARE
Nr.
Denumire curs de formare/ Profesori
crt.
participanti
1.
Educatie interculturala si multiculturala
(Vavura Violeta, Siteavu Ana, Tufeanu Raluca)
2.
Workshop Istorie, cultura si educatie la porti
bizantine.Schimb de experienta Scoala Istek,
Istanbul. (prof. Vavura Violeta)
3

Profesori ai
scolii

Prof. Adrian
Costache
(Colegiul
National Sf.
Sava), insp.
Mihaela Cirstea,
insp. Ileana
Sanda, prof.
metodist
Ciprian Nistor,
profesori
invitati din
municipiu

Perioada/ în derulare
Noiembrie 2015

Nr.
credite
15

27-30 noiembrie 2015

V.2. Comisiaămetodic ăGeografie, Religie, Desen si Muzica

I.

Obiectivele propuse :









Proiectareaăeficient ăaăactivit ţiiăinstructiv-educative;
Utilizareaăeficient ăaămijloacelorădeăînv ţ mântădinădotare;
Diversificareaămetodelorăşiătehnicilorădeăevaluare;
Încurajareaăşiăsusţinereaăperformanţeiălaăeleviăprinăsusţinereaăolimpiadelor;
Asigurareaăcalit ţiiăactivit ţiiădeăformaeăcontinua;
Autoperfecţionarea ,cercetarea didactica
Creştereaă roluluiă activit ţiloră extraşcolareă pentruă formareaă complex ă aă personalit ţiiă
elevilor;
Încurajareaăşiădezvoltareaăcreativit ţiiăelevilor;

●ăăăăăDezvoltareaăcompetenţelorădeăproiectareăcurricular ăînădomeniulă
disciplinelorGeografie, Religie, Arte Vizuale si muzicale;
●ăăăăăIntegrareaăcreativ ăaămetodelorăşiămijloacelorădeăînv ţareăăă
diferenţiat ăînăprocesulădidactic;
●ăăăăAsigurareaăcondiţiilorădeădezvoltareăpersonal ăşiăprofesional a
elevilor
●ăăăăăImplicareaăactiv ăaăp rinţilor,ăinstituţiilorăşiăautorit ţilorălocaleăînă
formarea personala a elevilor
●ăăăăăDezvoltarea sentimentului religios si a frumosului in constiinta
elevilor în formarea profesional ăaăelevilor
II.
Activit ţiădidacticeă(curriculareăşiăextracurriculare)ăpentruăatingereaăobiectivelor
Activitate
Rezultat
Persoane implicate
Planificarea curriculum-uluiăşcolar;
Corelareaă conţinutuluiă cuă
metodele
de
predare,mijloacele
de Membrii catedrei
inv ţ mânt,tehnicileă deă
evaluare;
Participarea la cercuri pedagogice pe
sector/municipiu

Realizarea unor
competenţeăsuperioare

Membrii catedrei

Realizarea testelor initiale si monitorizarea
progresului scolar

Realizarea unor
competenţeăsuperioare

Membrii catedrei

Organizarea clasei si a elevilor

Dezvoltarea
competenţelorăscolare

Profesoriiădirigin i

Participareaălaăconcepereaădeăcerinţeăpentruă Subiecte pentru
disciplina Religie, la Olimpiada de profil,
Olimpiada de Religie;
fazele pe sector;

Prof .Marius Bîzoi

Organizarea Olimpiadei De Religie

Presedinte

Prof .Marius Bîzoi

Supraveghetori

Prof. Popa Maria
Prof. Popescu Felicia

Participarea în calitate de supraveghetor la
Olimpiada de Biologie si Istorie, faza pe
sector;

Supraveghere

Prof .Marius Bîzoi
Prof. Popa Maria
Prof. Popescu Felicia
ProfăIv nescuăTraian

Organizareaăactivit ilorăaplicîndămetodeă
noiăatîtăinăpredareaăinforma iilorăcîtă iăînă
fixarea si dezvoltarea acestora

Dezvoltarea
competenţelorăpersonale

Membrii catedrei

Referat”Rolul religiei în formarea
personalit ţiiăşiăcaracteruluiăelevilor”;

Identificarea modului in
Prof .Marius Bîzoi
care religia poate influenta
dezv. personalitatii

SerbareaăşcolaraădeăCr ciun;

Dezvoltareaăcreativit ţiiăşiă Prof.Bîzoi Marius
a gustului estetic

Perfec ionarea/formareăcontinu :ăEducatieă
Interculturala pentru o scoala noua,
Managementul parteriatului scoala-familie

Dezvoltarea
competenţelorăpersonale

Marius Bizoi

Elaborarea unui set de materiale de
înv ţareăşiăproiecteădidactice, model
MECT;

Creştereaăeficienţeiă
lecţiilor;

Membrii catedrei

Informareaăzilnic ăsiăperiodic ăaăp rin ilor

parteneriat favorabil

Profesoriiădirigin i

edintele cu parintii conform graficului

scoala – familie

Sesiune de comunicari elevi''Evenimente
care vizeaza protectia mediului''in anul
2016

Creştereaăeficienţeiă

Recenzie'''Romania vazuta de geograful
francez Emm. de Martonne''

Dezvoltarea

Pregatirea elevilor pentru
bacalaureat.miercurea,ora 14.

Creştereaăeficienţeiă

lecţiilor;

competenţelorăpersonale

lecţiilor

Prof. Luchian
Nicolae

Prof. Luchian
Nicolae

Prof. Luchian
Nicolae

Activit ţiăextraşcolareăorganizateălaănivelulăcomisieiămetodice
Activitate

Rezultat

Persoane implicate

Proiectul “VIOARA LUI GEORGE modelă deă bun ă practic ă Prof. Monica Pârlog
ENESCU”
pentru
promovarea
patrimoniului cultural
artistic,ă prină anvergur ,ă
caracterulătransversală iă
integrator
al
activit iloră deă educa ieă
prină cultur ,ă prină
prezentarea unor noi

metodeă deă educa ieă
nonformal ă bazateă peă
concertele masterclass
iă deă diseminareevaluare
importante
pentruă via aă cultural ă
bucure tean
Pelerinajă Catedralaă Patriarhal ,deă Formeaza convingeri Prof .Marius Bîzoi
sarbatoarea Sf.Dimitrie;
religios-morale
temeinice,
si
posibilitateaă contur riiă
unui ideal
proiectul „COMPETENTE DE TOP
IN MEDIA” proiect aplicat ca
urmare a Apelului European si a
Apelului National la Propuneri de
Proiecte 2016, pentru finantare de la
Comisia Europeana prin Programul
ERASMUS+ - Actiunea Cheie 1
Proiecte de mobilitate – Formare
profesionala (Vocational education
and training VET), de catre Agentia
Nationala
pentru
Programe
Comunitare in Domeniul Educatiei
si Formarii Profesionale – Ministerul
Educatiei Nationale

se urmareste sa se Prof. Monica Pârlog
formeze
elevi
si
profesori posesori de
cunostinte, deprinderi
si/sau competente in
concordanta
cu
calificarile in domeniul
Tehnici
poligrafice,
Productie media si
Arhitectura
pentru
procesarea
computerizata text si
imagine,
asigurand
mobilitatea pe piata
muncii

Pregatirea Corului pentru Serbarea Formeaza convingeri Prof Marius Bîzoi,
de Craciun- impreuna cu catedra de religios-morale
Popescu Felicia
muzica;
temeinice,
si
posibilitateaă contur riiă
unui ideal
Concert de Colinde- Biserica Sf. Formeaza convingeri Prof .Marius Bîzoi,
Vineri Pajura
religios-morale
Popescu Felicia
temeinice,
si
posibilitateaă contur riiă Popa Maria
unui ideal
Prezentarea referatului „Religia in
Formeaza convingeri Prof
Iv nescuă
scoala”;
religios-morale
Traian
temeinice,
si
posibilitateaă contur riiă Prof.Bâzoi Marius
unui ideal
Indrumarea

elevilor

pentru

Formeaza convingeri Profă

Iv nescuă

participarea la Taina Spovedaniei si religios-morale
Traian
a Sfintei Impartasanii;
temeinice,
si
posibilitateaă contur riiă Prof.Bîzoi Marius
unui ideal;
SerbareaăşcolaraădeăCr ciun;

Dezvoltarea
creativit ţiiă
şiă
gustului estetic;

Organizareaă
iă
desf urareaă Dezvoltarea
s rb toriloră deă Cr ciun,ă serbareă creativit ţiiă
şiă
numai la clasa
gustului estetic
Activitatea grupului vocal
Colegiului Tehnic „Media”;

al Dezvoltarea
creativit ţiiă
şiă
gustului estetic;

Participarea la targul de oferta Creştereaă
Educationala;
şcolii;

ATRAGEREA
MATERIALE

DE

Prof.Popescu Felicia
aă

Profă
Traian

Iv nescuă

Prof. Monica Pîrlog
aă
Prof.Popescu Felicia
aă

prestigiuluiă Prof.Bîzoi Marius

FONDURI Imbunatatirea
materialelor didactice

Prof.Bîzoi Marius

Donatie de Icoane – Sf. Vineri
Pajura
Parteneriat cu Biserica Sf. Vineri Realizarea procesului Prof.Bîzoi Marius
Pajura
instructiv- educativ

Activitateaădesf urat

Participan i

Loc desf urare

Invita i

1Decembrie

40

Sala sport

Ismb,comunitatea
locala

100

Sala sport

Ismb,com. Locala

40

Atelier

Ismb,com. Locala

40

Sala de Conferinte

ISMB,
comunitatea

Prof.Bîzoi Marius
Serbare Craciun
Prof.Bîzoi Marius
Prof.Popescu Felicia
24 Ianuarie
Prof.Bîzoi Marius
Prof.Popescu Felicia
Ziua lui Eminescu

Prof.Bîzoi Marius

locala

Prof.Popescu Felicia

III.

Concluzii privind activitatea:
a. Prină activit ţileă desf şurateă şiă rezultateleă obţinuteă seă demonstreaz ă atingereaă
obiectivelor stabilite Ca aspecte careănecesit ăîmbun t ţire,ălaănivelulăcomisieiă
metodice,seă recomandaă participareaă maiă activ ă laă realizareaă materialeloră
didactice
b. Rezultateleălaăînv ţ tur ăauăfostăbune.Parcurgereaămaterieiăaăfostăconform ăcuă
planificarea . Se propune realizarea unor lecţiiădemonstrativeăînăvedereaă
schimbuluiădeăexperienţ ăşiăîmbun t ţiriiăactivit ţiiădidactice;
c. Referitorălaăăasigurareaăcalit ţiiăs-au monitorizat rezultatele progresului ,de la
evauareaăinitial ăpanaălaăevăsumativa.
d. Aspecte privind comunicarea: în cadrul ariei curriculare, în cadrul comisiei
metodice,ăactivitateaăcuăp rinţii,ăcuăelevii,ăcuăechipaămanagerial ,ăcuăaltiăfactoriă
interesaţi.Interrelaţionareaăcuăcategoriileăenunţateăaăfostăeficient .
Neă propunemă atragereaă şiă implicareaă p rinţiloră înă formareaă eleviloră scopulă
principală fiindă conştientizareaă acestoraă privindă implicareaă activ-sufleteasca a
eleviloră ină pregatireaă scolara,ă dară şiă reducereaă absenteismuluiă şiă abandonuluiă
şcolar;
Catedraădeăreligieăişiăpropuneăin plus utilizarea unor strategii didactice
Adecvateă pentruă realizareaă deă lec iiă cuă aspectă duhovnicesc,ă fiindă necesaraă
invitarea
preotuluiădinăparohieălaăuneleălectiiăcuăaspectăliturgicăşiăvizitareaăcuăeleviiăa
bisericii din cartier, precum si organizarea unor excursii – pelerinaj.
e. Comisia
metodica
a
apelat
la
toate
resursele
existente
(financiare,materiale,umane,deă spaţiu,timp,informaţionale)ă ină vedereaă
realiz riiăobiectivelorăstabilite.

V.3 COMISIAăMETODIC ă TEHNICI POLIGRAFICE SI CINEMATOGRAFICE

ACTIVITATEăMETODIC (lec iiădeschise,ă edin eădeăcatedr ,ăinterasisten e,ăsesiuniădeă
comunic ri,ălucr riăcercetare,ăetc):
Activitate

Data

Şedinţ ădeăcatedr

septembrie

Şedinţ ădeăcatedr

octombrie

Tema
Organizarea comisiei metodice,
încadr ri,ăplanădeăactivit i
Aprobarea temelor pentru

Nivel
coal /Mun.
Şcoal
Şcoal

Şedinţ ădeăcatedr

octombrie

Şedinţ ăde catedr

noiembrie

Asisten ălaăore
Sipozion

octombrie noiembrie
decembrie

Perfec ionareă
Şedinţ ădeăcatedr

ianuarie
ianuarie

Workshop

ianuarie

Mas ărotund

ianuarie

ACTIVIT

certificareaăcalific riloră
profesionale
Analizaătestelorăini iale
Identificarea nevoilor de instruire,
educatie si formare
Imbun t ireaămetodiciiăpred riiă
disciplinelor de specialitate
Luminaăînăartaăfilmului;ăinvita iă
Stephan Karle - DOPCHOICE
Germania
Inspec ieăcurent ăgr.ăI
DiscutareaăşiăaprobareaăăCDLurilor
ARRIăLIGHTINGăcuăinvita iădeălaăă
ARRI LIGHTING
Actualizareaăparteneriateloră coal agen iăeconomici

Şcoal
Şcoal
Şcoal
Şcoal
Şcoal
Şcoal
Şcoal
Şcoal

IăEXTRAȘCOLARE

Activitateaădesf urat

Participan i

Ofertaăpeăpiaţaătipografic ădeăă membriiăcatedreiăşiă
la Târgul digital
elevii de la
Print & Sing
specializarea tehnici
poligrafice
Vizit ălaăGiftsăShow
membrii catedrei
Sesiune de prezentare la Gifts PîrvulescuăCrenguţa
Show
Dan Adriana
PîrvulescuăCrenguţaă
Dan Adriana
Urs Manuela
Grigoriu Mihaela
Participareălaăexpozi iaă
PîrvulescuăCrenguţaă
interna ional ăpentruă
Urs Manuela
ambalaje,ămateriale,ăma iniă iă Grigoriu Mihaela
echipamente specifice - All
Pack 2015
Fotografiere,ăfilmareă i
En chescuăMircea
sonorizare evenimente
colare
S rb torileădeăiarn
Membrii catedrei
Expo Plast 2015

SerbareaădeăCr ciun

Membrii catedrei

ÎnscrireaăînăCompeti iaăJOBS

Dan Adriana

Realizare videoclip

En chescuăMircea

Locădesf urare
Complexul
Expozi ională
Romexpo
Complexul
Expozi ională
Romexpo
Complexul
Expozi ională
Romexpo
Complexul
Expozi ională
Romexpo
Complexul
Expozi ională
Romexpo
coal
Împodobirea
claselor
Amăvenităs ă
colindam
Selectarea
echipelor de lucru
Sus inereaăechipeiă

Invita i
Importatoriăşiă
produc toriădină
domeniul
tipografiilor
EUROEXPO
Trade Fairs
EUROEXPO
Trade Fairs
EUROEXPO
Trade Fairs
100 de
participanţiădină
14ăţ ri
Serbare 1
Decembrie,
SerbareăCr ciun
Şcoal
Şcoal
Şcoal
Şcoal

Vizit ăMuzeulă ranuluiă
Român
Competen eădeătopăînăMedia

Grigoriu Mihaela
Grigoriu Mihaela

de junioare la
handbal
Muzeulă ranuluiă Cls. XI C
Român
Program Erasmus +

FORMARE/ăPERFEC IONARE
Nr.
crt.
1
2
3
4.

Denumire curs de
formare
Educa ieăintercultural ă
pentruăoă coalaănou
Managementul
parteneriatuluiă coal ă
familie
Prevenirea consumului
deădroguriăînă coli
Cursuri de masterat
Tehnologiiă iăsistemeă
poligrafice IMST

Perioada/ în
derulare
Octombrie 2015
Decembrie
2015
Ianuarie 2016
2014-2016

Nr.
Cadre didactice
credite
15
Bure eaăE.,ăIliescuăE.,ăOlteanuă
M., Pîrvulescu C., Solomon S.,
10
Bure eaăE.,ăDanăA.,ăIliescuăE.,ă
Olteanu M., Pîrvulescu C.,
Solomon S.,
15
Bure eaăE.,ăIliescuăE.,ăOlteanuă
M., Pîrvulescu C., Solomon S.,
Urs Manuela

ACTIVIT IăPROPUSEăȘIăNEREALIZATE/ăCAUZE:
- Materialeăpromoţionaleăpentruădiferiteăfirme:ăechipamenteădep şiteătehnologic,ădeăaiciă
ap rândăunăcostăridicat;
- Printuriăpeădigital:ăobţinereaădeăfonduriăpentruăparticipareaălaăcursuriădeăformare;
- Serigrafieăpeămaterialeătextile:ălipsaăunuiăsoft,ăimprimant ăşiăunăpcămodernăînărealizareaă
printului pentruăaăopţiuneăunăpreţăbunăsubăpreţulăpieţei;
- Creareaă unuiă mediuă deă instruireă careă s ă stimulezeă acumularea,ă aprofundareaă cunoştinţeloră şiă
dobândireaădeăcompetenţe;
- Demarareaălucr rilorădeăinfiin areăaălaboratoruluiădeăELECTROACUSTIC ă/ăSUNET.
ATRAGEREA DE FONDURI MATERIALE (sponsori,ăp rin i,ămoderniz riăaduse.Specifica iă
sursaădeăfinan are):
Înăatelierulă coal ăauăfostărealizateăurm toareleăproduse:
- Cataloageăşcolare;
- Carneteădeăelev,ălegitimaţii;
- Diplome;
- Bloc notes;
- Agende,ăcalendare,ăfelicit riăpentruăs rb torileădeăiarn ;
- Mape, voi volante - atelierăşcoalaăpentruăinspectorat;
- Planul managerial al I.S.M.B. 2015 – 2016;
- Fila 1, fila 2 - atelierăşcoalaăpentruăliceeleăşiăşcolileădinăBucureşti.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE:
- lips ădeăaparatur ,ălipsaăfondurilorăpentru procurarea consumabilelor;
- eleviiănuăsuntăneinteresaţiădeăaăînv ţ tur ;
- oreleădeăpractic ăseădesf şoar ăcuădificultateădeoareceăeleviiăîşiăîndeplinescădeficitară
sarcinileădeălucru,ărefuzândăsistematicăindicaţiileămaiştrilorălegateădeăefectuareaăorelor;
- bazaămaterialaădepasit ătehnică iămoral;
SUGESTIIăȘIăPROPUNERI:
- atragereaăelevilorăşiăimplicareaăînălucrulăindividual;

-

obţinereaădeăcomenziăpentruăatelierăşiăobţinereaădeăfonduri;
lipsaăpersonaluluiăcalificat,ăinteresatăs ălucrezeăpeăaparaturaădinădotare;
organizareaăunorăconcursuriăcuălucr riăindividualeărealizateădeăeleviăînăoreleădeăpractic ;
prob ăpractic ălaăobţinereaăatestatuluiăprofesional;
implicareaămaiămultăaătuturorămembrilorăcatedreiăînăactivit ţi;
seminariiăpentruăşcolileăgeneraleăcuăparticiparea elevilor pentru a descoperii tainele
tipografiei;
obţinereaăcomenzilorşiărealizareaădeăproduseătipografice,ăprinturi,ăleg torie,ăetc.ăpentruă
şcolileăşiăliceeleădinătoateăsectoareleăsauădiferiteăfirme;
înfiintarea unui cerc foto-videoăcareăs ăsus in ăeleviiăcuăabilit iăînăartaăfotografic ăavândăcaă
finalitateăorganizareaăunorăexpozi iiăfotoăînăcadrulăU.C.I.N.,ăactivitateăcareăvaăcontribuiălaă
m rireaăprestigiuluiă colii;
creareaădeăspa iiădeăexpunereăaărealiz rilorădeăvârfăaleăelevilor;
înfiintarea unui post TV cu circuit închis in sistem RHF.

CONCLUZII:
- Seărespect ăşiăseăaplic ăplanurileăcadruădeăînv ţ mântăşiăprogrameleăşcolareăelaborateălaă
nivelăcentral,ăpentruăspecializ rileăprecizateădeănomenclatorulăspecializ rilor;
- Cadrele didactice de specialitate tehnic ăăauăurmatădiverseăcursuriădeăăperfecţionare/formare;
- Experien în elaborarea instrumentelor de evaluare sau forme de evaluare;
- Eleviiăcareăopteaz ăpentruăspecializ riăobţinuteăprinăliceulătehnologic iă coalaăpostliceal ăauă
aptitudini practice,ăsuntăinteresaţiădeăparteaăaplicativ ăaăinstruiriiă iădeăintegrareăsocial i pe
pia aămunciiărapid ;
- Implicarea în activit iă diverse care contribuie la sporirea prestigiuluiăşcolii;ă
- Utilizarea insuficient a metodelor interactive la ore.

V.4. CATEDRA DE EDUCATIE FIZICA SI HANDBAL
ACTIVITATEăDIDACTIC
Rezultateălaăînv tur
Disciplina
Clasa

Promova i

Corigen i

Sit.neîncheiate

Pregatire sportiva 9H
teoretica
9I
10H
10I
11H
11I
12H

Nr. total
elevi
20
20
26
23
25
28
29

20
20
26
23
25
28
29

-

-

Pregatire sportiva 9H
practica
9I
10H
10I
11H
11I
12H

20
20
26
23
25
28
29

20
20
26
23
25
28
29

-

-

Lospa Tanase

459

459

-

-

19 clase

Doicescu
Alexandru

9clase

230

200

-

30

ACTIVITATE METODIC (lec iiădeschise,ă edin eădeăcatedr ,ăinterasisten e,ăsesiuniădeă
comunic ri,ălucr riăcercetare,ăetc)
Activitate
Data
Tema
Nivel
coal /Mun.
Sedinta de catedra
16.09.2015 Planul de activitate pe sem .I
Scoala
Sedinta de catedra
29.09.2015 Stabilirea calendarului competitional Scoala
Sedinta de catedra
08.10.2015 Cereri de transfer- legitimare
Scoala
Inspectie tematica
23.10.2015 Evaluarea activitatii catedrei
Scoala
Interasistenta
Pe
Scoala
parcursul
sem.
Sedinta metodica
10.12.2015 Participarea la ONSS Handbal
Sector
fete,baieti
Sedinta metodica A.M.H 24.09.2015 Inscrieri in campionat
Municipiu
CONCURSURI/OLIMPIADE/SIMPOZIOANE
Nivel/ă coal /ăSector/ăMunicipiu/ăNa ional
Concurs
Dateleăparticipan ilor
Rezultat
Nume/prenume elev
Clasa
ONSS handbal fete
Echipa reprezentativa a scolii
12H/11H
Locul 2/sector
10H/9H
ONSS handbal baieti Echipa reprezentativa a scolii
11 I/10I
Locul 1/sector
Campionat F.R.H

Junioare 1-Covaci G/Cheta L

12 H/11 H

Campionat F.R.H

Junioare 2-Stroescu F/Stanescu M 9 H/10 H

In desfasurare

Campionat F.R.H.

Juniori 1- Stoica A.

11I

In desfasurare

Juniori 2 -Stroescu S

10 I

In desfasurare

Campionat A.M.H.
Campionat A.M.H.
Campionat A.M.H.
Campionat A.M.H.
Campionat A.M.H

Junioare 2-Stanescu M.
Juniori 1 -Stroescu S/Stoica A
Divizia B /F-Cheta L/Covaci G
Divizia B/M-Stoica A
Juniori 2-Ghiulai L.

9H
10 I/11 I
12 H/11H
11 I
9I

In desfasurare
In desfasurare
In desfasurare
In desfasurare
In desfasurare

Convocare lot
national

Stoican Lorena,Popescu
Teodora,Parvu Andreea

11 H

Bazaliu Bianca,Dache Elena
Campionat European Bazaliu Bianca

12 H
12 H

Campionatul
Mondial Scolar de
Handbal -Fete

9H/10H/
11H/12H

ACTIVIT

Echipa reprezentativa a scolii
Prof. Covaci G./Frincu C.

IăEXTRA COLARE

In desfasurare

Calificare la
C.M.Scolar din
Franta
(11-19 03 2016)

Activitateaădesf urat
Cupa CocaCola fotbal
Campionat de fotbal
interclase
Turneu internationational
Fun Sports
Cantonament de pregatire

Participan i

Locădesf urare

Echipa reprezentativa a
liceului –Doicescu
Toate clasele

Bucuresti

Clasa 11I- Stoica Aurelia
10I-Stroescu Simona
Toate clasele de vocational

Brasov

FORMARE/ăPERFEC IONARE
Nr.
Denumire curs de formare
crt.
1.
Curs de perfectionare pt obtinerea
licentei C (toti membrii catedrei de
handbal)
2.
Managementul parteneriatului scoala
familie
3.
Prevenirea si combaterea consumului de
droguri

Invitati

Scoala

Busteni

Perioada/ în derulare

Nr.
credite

In derulare
20-26.11.2015

5

15-30 .01.2016

5

ATRAGEREAăDEăFONDURIăMATERIALEă(ăsponsori,ăp rin i,ămoderniz riăaduse.Specifica iă
sursaădeăfinan are)
PROBLEME ÎNTÂMPINATE:
-Orele de pregatire sportiva practica s-au desfasurat in conditii improprii (2-3 clase in acelasi timp) .
SUGESTIIă IăPROPUNERI:
-Construirea unei sali de sport competitive
-Infiintarea clasei a V a vocational handbal

V.5. CATEDRAăDEăLIMBIăSTR INE
In semestrul I al anului scolar 2015- 2016, Catedra de limbi straine a functionat cu un nr de
6 cadre didactice- 3 Lb Engleza, 3 Lb. Franceza, dupa cum urmeaza:
-

1 cadru didactic cu doctorat
2 cadre didactice cu gradul I
2 cadre didactice cu definitivat
1 cadru didactic debutant

OBIECTIVE URMARITE
1.Imbunatatirea calitatii procesului de predare- invatare
2. Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice
3. Crearea unui mediu de instruire care sa stimuleze acumularea cunostintelor si dobandirea de
competente
Analizand activitatea catedrei rezulta urmatoarele







PUNCTE TARI
Se respecta si se aplica planurile cadru
de invatamant si programele in
vigoare
Programele sunt adaptate atat nevoilor
fiecarui profil cat si numarului de ore
la clasa
Utilizarea cat mai eficienta a
suporturilor audio- video in derularea
procesului de predare- invatare
centrata pe elev
Implicarea in activitati
extracurriculare care contribuie la
promovarea imaginii scolii

I.

PUNCTE SLABE
 Interesul scazut al elevilor din ciclul
superior de liceu de a-si achizitiona
materialele necesare procesului de
invatare (in special manualele)
 Rezultate mediocre in ceea ce priveste
performanta scolara in special pentru
elevii de la invatamantul tehnic (lipsa
unor standarde diferentiale de
evaluare a competentelor lingvistice)

ACTIVITATEA METODICO-STIINTIFICA








Parcurgerea programului de pregatire suplimentara in vederea sustinerii examenului de
bacalaureat, conform graficului stabilit
Sustinerea de activitati demonstrative si referate in cadrul catedrei, asistente la
ore,(Calofir Nicoleta,Vlad Calin,DemetrescuEcaterina,DodunClarissa), dezbaterea
problemelor curente intalnite in predarea si invatarea limbilor straine si evidentierea
rolului metodelor alternative (,prof. Mustata Maria, prof.ConstantinescuAna)
Organizarea si desfasurarea olimpiadei la limba engleza- faza pe scoala (calificati la faza
pe sector 10)- prof. Calofir Nicoleta, Georgescu Catalina
De asemenea, d-na prof. CALOFIR NICOLETA a participat la conferinta
BETA/EDUCATIONAL CENTRE WORKSHOP cu tema ”EXAMS – CAMBRIDGE
EXAMS”
NATIONAL CONFERENCE FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHERS curs
organizat de FISCHER INTERNATIONAL

II.
DEZVOLTAREA PROFESIONALA
1. Prof.CALOFIR NICOLETA inscrisa la definitivat( efectuarea inspectiilor speciale);
CURSURI- Educatie Interculturala pentru o scoala noua
Managementul parteneriatului scoala- familie
Prevenirea Consumului de droguri la adolescenti
Proiect – Personal didactic din sistemul dev invatamant preuniversitar si
universitar de stat – promotor al infvaztarii pe tot parcursul vietii ( 12.01-31.03 .2015)
2. Prof.GEORGESCU CATALINA inscrisa la gradul II
3. Prof. Vlad Calin- - Educatie Interculturala pentru o scoala noua
Managementul parteneriatului scoala- familie
Prevenirea Consumului de droguri la adolescenti

III.

ACTIVITATI CULTURAL-EDUCATIVE



Membrii catedrei de limbi straine si-au adus contributia la realizarea activitatilor
cultural-educative in cadrul ariei curriculare LIMBA SI COMUNICARE, precum si
cu alte prilejuri (Sarbatorile de Craciun, Ziua Limbilor Straine etc.)

V.6. CATEDRA DE MATEMATICA

ACTIVITATEăDIDACTIC
Rezultateălaăînv Ю tur
Disciplina
Clasa Nr. total
elevi
Matematica
9
259
10
239

205
229

39
2

Sit.
neîncheiate
15
8

PromovaЮi

CorigenЮi

11

179

170

9

-

12

130

114

16

-

ACTIVITATEăMETODIC (ălecЮii deschise, ЬedinЮeădeăcatedr ,ăinterasistenЮe, sesiuni de
comunic ri,ălucr riăcercetare,ăetc)
Activitate
Data
Tema
Nivel
Ыcoal /Mun.
Sedinta de catedra 2.09.2015
Alegerea manualelor scolare si a
Scoala
auxiliarelor
Sedinta de catedra 15.09.2015
Prezentarea comunicarilor de la
Scoala
Consfatuirea profesorilor de
matematica, din 11.09.2015,
modificarea planificarilor in urma
prelungirii vacantei de iarna cu o
saptamana
Stabilirea evaluarii initiale la casele
a 9 a.
Sedinta de catedra

6.10.2015

Consultatii la
clasele a 12 a

Saptamanal,
din luna
octombrie

Concluzii privind rezultatele
evaluarii initiale
Stabilirea graficului de consultatii
la clasele a 12 a si a unor
coordonate remediale pe nivele de
studiu
Recapitularea notiunilor din clasele
9-10 si de algebra clasa a 11 a

Scoala

Scoala

2015 pana la
sfarsitul
semestrului I
Sedinta de catedra

Concurs
Concursul pe
scoala
„”Media”peste medie”

8.12.2015

Elaborarea subiectelor pentru
concursul de matematica pe scoala
„”Media”-peste medie”

Scoala

CONCURSURI/OLIMPIADE/SIMPOZIOANE
Nivel/ Ыcoal /ăSector/ăMunicipiu/ăNaЮional
Datele participanЮilor
Rezultat
Nume/prenume elev
Clasa
Enache Andreea,Ionita
9B, 9G,
Ionela,Gradinaru Alexandru,
10A,10G,
Muntianu Andrei,Petre Gabriel,
11B,11E,11F
Craciun Rebeca, Belaus
Maria,Bondoc Adriana, Vintila
Cristina,Corlan Mihai,Dobrin
Iancu, Dospinoiu Cosmin,Dumitru
Mirela, Ghinea Iulian, Ionescu
Maria, Petre Catalin, Rusescu AnaMaria, Danciu Loredana,Dragomir
Ana Maria, Dumitrache Adrian

ACTIVIT ЭI EXTRAЫCOLARE
Activitateaădesf Ьurat
ParticipanЮi
Vizionare spectacol de
teatru:”Gaitele”,dupa
Al.Kiritescu
Spectacol de 1 Decembrie
Spectacol de Craciun

Cls a 9 a F
Toti membrii
Catedrei
Cls a 9 a F
Prof.Chiriac
Rodica
Cls a-9 a F
Toti membrii
Catedrei

Locădesf Ьurare

InvitaЮi

Teatrul Odeon
(octombrie 2015)
Scoala
Scoala

FORMARE/ PERFECЭIONARE
Nr.
Denumire curs de formare
crt.
1.
Educatie interculturala pentru o scoala
noua(Popeanga Mihai, Ionescu Marian, Chiriac
Rodica, Stoica Nicoleta)
2.
Managementul parteneriatului scoalafamilie(Chiriac Rodica, Stoica Nicoleta)
3.
Prevenirea consumului de droguri la
adolescenti(Chiriac Rodica,Stoica Nicoleta)

Perioada/ în derulare
Octombrie 2015

Nr.
credite
15

Noiembrie 2015

10

Decembrie 2015Ianuarie 2016

ACTIVIT ЭI PROPUSE ЫI NEREALIZATE/ CAUZE:
Catedra de matematica si-a propus sa atraga cat mai multi elevi la orele de consultatii pentru
bacalaureat.
Desi activitatea de consultatii cu elevii claselor a 12 a a inceput din luna octombrie, nu am reusit sa
motivam un numar prea mare de elevi sa participe la aceste sedinte de consultatii.
Cauzele se regasesc in special in lacunele mari acumulate pe parcursul celor trei ani de liceu,la cei
mai multi chiar din gimnaziu.In plus, autosuficienta, lipsa exercitiului aprofundat si constant al
mintii, determina un grad mare de superficialitate,astfel incat, notiuni predate si poate chiar
acumulate pe nivelul respectiv de studiu se pierd la nivelele urmatoare.Asa incat, elevul simte ca
efortul de recuperare e coplesitor si renunta.
ATRAGEREAăDEăFONDURIăMATERIALEă(ăsponsori,ăp rinЮi,ămoderniz riăaduse.SpecificaЮi
sursa de finanЮare)
PROBLEME ÎNTÂMPINATE:Comunicarea cu parintii ramane in continuare o problema foarte
sensibila,la toate clasele.

V.7. CATEDRA ISTORIE - SOCIO – UMANE

Obiectivele propuse :
Proiectareaăeficient ăaăactivit ţiiăinstructiv-educative;
Utilizareaăeficient ăaămijloacelorădeăînv ţ mântădinădotare;
Diversificareaămetodelorăşiătehnicilorădeăevaluare;
Încurajareaăşiăsusţinereaăperformanţeiălaăeleviăprinăsusţinereaăolimpiadelor;
Asigurareaăcalit ţiiăactivit ţiiădeăformaeăcontinua;
Autoperfecţionareaă,cercetareaădidactica
Creştereaăroluluiăactivit ţilorăextraşcolareăpentruăformareaăcomplex ăaăpersonalit ţiiăelevilor;
Încurajareaăşiădezvoltareaăcreativit ţiiăelevilor;
Dezvoltarea competenţelorădeăproiectareăcurricular ;
Integrareaăcreativ ăaămetodelorăşiămijloacelorădeăînv ţa diferenţiat ăînăprocesulădidactic;
Asigurareaăcondiţiilorădeădezvoltareăpersonal ăşiăprofesional ăaăelevilor
Implicareaăactiv ăaăp rinţilor,ăinstituţiilorăşiăautorit ţiloră locale în formarea personala a elevilor

ÎNCADRARE
ACTIVITATEăDIDACTIC
Rezultateălaăînv tur
Disciplina
Clasa
9A
9B
9C

Nr. total
elevi
32
32
30

Promova i

Corigen i

29
23
19

6
5

Sit.
neîncheiate
3
3
2

Istorie

9D
9E
9F
9G
9H
9I
10A
10B
10C
10D
10E
10F
10G
10H
10I
11A
11B
11C
11D
11E
11F
11G
11H
11I

30
29
33
32
21
20
27
24
27
25
26
32
30
28
23
10
16
19
17
24
19
23
27
27

26
27
30
28
19
14
27
23
25
24
24
32
29
27
23
10
15
19
16
23
19
23
26
26

2
1
1
1
1

2
1
2
4
2
6

12A
12B
12C
12D
12E
12F
12G
12H

14
18
15
14
19
21
27
30

14
18
15
14
17
21
26
26

3

2
1
1

Prof. Cosmin Dumitrescu
Disciplina
Clasa
1. Logica

2. Filosofie
-------3. Economie Ap.
-------4. Psihologie

IX-a A
IX-a B
IX-a C
IX-a D
IX-a E
IX-a F
IX-a G
IX-a H
IX-a I
XII-a A
XII-a H
XII-a C
XII-a D
X-a B

Nr. total
elevi
32
32
30
31
29
33
33
21
20
15
29
15
14
24

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
-

Promovaţi

Corigenţi

Sit.neîncheiate

28
25
27
25
29
29
27
18
17
14
28
15
14
18

1
3
3
3
1
1
1
2
1
5

3+1
3+1
2
2+1
5
2
1
1
1

X-a C
X-a F
X-a H
X-a I
XI-a A
XI-a I
XI-a H

5. Economie

27
32
28
23
10
27
25

21
30
22
21
10
27
25

2
2
4
1
-

4
2
1
-

Prof.ăCristinaăA chioapei
Disciplina

Clasa

Nr. total
elevi

Promova i

Corigen i

Sit. neîncheiate

Economie

11 B

16

16

-

-

11 C

19

19

-

-

11 D

16

16

-

-

11 E

29

29

-

-

11 F

19

19

-

-

11 G

23

21

-

2

12 B

18

18

-

-

12 E

19

19

-

-

12 F

21

21

-

-

12 G

27

26

-

1

Economie
Aplicata

ACTIVITATEăMETODIC (ălec iiădeschise,ă edin eădeăcatedr ,ăinterasisten e,ăsesiuniădeă
comunic ri,ălucr riăcercetare,ăetc)
Activitate
Data
Tema
Nivel
coal /Mun.
Sedinte de catedra
10.09.2015 Planificarea activitatilor in anul scolar Scoala
2015-2016 Membrii catedrei
Vizionare film
Interasistente

Oct.
27-31.10

Sesiune de
comunicari

08.12.2015

Preinspectie definitivat

28.01. 2016

Participarea în
calitate de evaluator
la Olimpiada de

23.01.2016

Holocaust - Comemorare
Secolul fanariot in Tarile Romane
Formarea popoarelor medievale
M l eleaăD.
Manta I.
1 Decembrie 1918- Ziua idealului
national Membrii catedrei

Scoala
Scoala

Inspectie A chioapeiăC.

Scoala

Evaluareălucr riă– Dumitrescu C.

Scoala

Sector

Filosofie, faza pe
sector
Participarea la
Olimpiada de
Biologie,Religie faza
pe sector.
Participarea la
Olimpiada de Istorie
faza pe sector.

23.01.2016

30.01.2016

Supraveghetor - Manta I.

Secretar – M l eleaăD.
Spraveghetor - A chioapeiăC.
Organizator-evaluator Manta I.

Sector

Sector

CONCURSURI/OLIMPIADE/SIMPOZIOANE
Nivel/ă coal /ăSector/ăMunicipiu/ăNa ional
Concurs
Datele participan ilor
Rezultat
Nume/prenume elev
Clasa
Olimpiada Istorie
Anton Ioana
12 H
8.00
Parvu Andreea
8.00
24 Ianuarie
Unirea Principatelor
9-12

ACTIVIT IăEXTRA COLARE
Activitateaădesf urat
Participan i
Targul International de Carte
GAUDEAMUS
Prof. Cosmin Dumitrescu
Activitateaădesf şurat
1.ăRealizareaădeăcerinţeă
pentruătestareăşiăevaluareăaă
cunoştinţelorăînăcadrulă
Centrului de Excelenţă în
Filosofie dinăcadrulăFacult ţiiă
de Filosofie, Universitatea
Bucureşti;ă

Locădesf urare

Elevii claselor 912

Centrul Expozitional
ROMEXPO

Participanţi

Locădesf şurare

Elevi clasele IX-a
– XII-a
Municipiul
Bucuresti

Facultatea de
Filosofie,
Universitatea
Bucuresti

Elevi clasele IX-a
2.ăSusţinereaădeăcursuriă
s pt mânaleădeălimb ăGreac ă – XII-a
Municipiul
VecheăşiăFiosofieăAntic ălaă
Bucuresti
Centrul de Excelenţă în
Filosofie;

Facultatea de
Filosofie,
Universitatea
Bucuresti

Elevi clasele IX-a
– XII-a
Municipiul
Bucuresti

Facultatea de
Filosofie,
Universitatea
Bucuresti

2. Coordonarea Centrului de
Excelenta in Filosofie, in
calitate de Secretar Stiintific;

Invita i

Invitaţi

3. Continuarea Programului
Educaţie prin cultură, în
parteneriat cu I.S.M.B. – sub Elevi clasele IX-a
– XII-a C.N. Gr.
coordonarea d-lui Inspector
Moisil
de Specialitate Adrian Horvat
(la program au participat un
grup de 25 elevi din C.N.
Gr.Moisil);

Centrul de Studii
Bizantine „Petruăşiă
Pavel”, Bucureştiă

Prof.ăCristinaăA chioapei
Activitateaădesf urat

Participan i

Locădesf urare

Invita i

1Decembrie

40

Sala sport

Ismb,comunitatea
locala

Serbare Craciun

100

Sala sport

Ismb,com. locala

24 Ianuarie

40

Atelier

Ismb,com. locala

FORMARE/ PERFEC IONARE
Nr.
Denumire curs de formare
crt.
1
Managementul riscurilor de coruptie in
educatie
2
Medierea- modalitate de rezolvare a
conflictelor din mediul scolar
3
Gestionarea situatiilor de criza

Perioada/ în derulare
2014-2015

Nr.
credite
25

2014-2015

10

2014-2015

25

4

Educatie interculturala

2015-2016

11

5
6

Istoria recenta a Romaniei
Abilit iădeăvia ălaăadolescen iă– Prevenirea
consumului de droguri

Sept-oct 2015
18.12.2015 – 22.01.2016

25
11

Perioada/ în derulare

Nr.

Prof.ăCristinaăA chioapei
Nr.

Denumire curs de formare

crt.

credite

1.

Educatie Interculturala pentru o scoala noua

0.9-10.10. 2015

11

2.

Managementul parteriatului scoala-familie

Noiembrie 2015

11

3.

Consilier mediator

30.11- 02.12

15

4.

Expert invatamant

08.02 - 10.02

15

V.8. CONSILIERUL ŞCOLAR :
Tabel 1
Număr beneficiari ai
activităţii cabinetului de asistenţă
psihopedagogică

Părinţi

Elevi

Profesori

(CAPp)
Tipul activităţii
de consiliere
Consiliereăindividual (numar de
persoane distincte care au beneficiat de
consiliere)

34

Consiliere de grup în cabinet

Nr.
grupuri

Nr. elevi

Nr.
grupuri

Nr.
părinţi

4

18

1

25

11

3 in cabinet, la
solicitare diriginti in
cancelarie
Nr.
grupuri

Nr.
profesori

Tabel 2
Număr
total activităţi

Consiliere de
grup laăclas

Tabel 3

Număr
total
beneficiari

Tematica abordată

12

110

Autocunoastere – Intercunoastere (imagine de
sine, stima de sine, incredere in sine ;
cunoasterea celorlalti etc)

12

110

Managementul emotiilor/sentimentelor
(identificare, recunoastere, inventariere,
verbalizare, autoreglare emotionala)

11

120

Prevenirea adoptarii comportamentelor agresive
/ violente in scoala (forme de violente, cauze ale
violentei si agresivitatii , consecinte ale
agresivitatii/violentei, solutii de prevenire in
scoala)

6

37

Gestionarea conflictelor

10

120

Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale la elevi
in vederea integrarii si adaptarii optime in scoala
(clasele a 9-a)

Nr crt

Activităţi desfăşurate
conform Registrului de
activităţi de la cabinetul
de asistenţă
psihopedagogică

Beneficiari
ELEVI

P RIN I

PROFESORI

(în cabinet)

(în cabinet)

(în cabinet)

Nr. elevilor consiliaţi
individual

Nr. părinţi consiliaţi
individual

Nr. profesori consiliaţi
individual

1. Cunoaştere şi
autocunoaştere

34

11

2. Adaptarea elevilor
la mediul şcolar

34

11

4. Optimizarea relaţiei
elevi-părinţi-profesori

25

11

5. Stil de viaţă sănătos

3

6. Prevenirea
comportamentelor
agresive

8

4

7. Consecinţele
abandonului şcolar

10

7

A. Informareăşiă
consiliere

1

Indicatoriădeăperforman

3 + dirigintii

3. Adaptarea şcolii la
nevoile elevilor în
conformitate cu
standardele curriculare

Implicareăînăstudiiăpsihosociologiceălaănivelădeăscoal ,ăsector,ăCMBRAE,ăalteăinstitu ii:
2

a) ca organizator
b) ca participant

Activitatiăcuăcon inută
metodico-ştiintific

Denumire

Calitatea
de :
formator/
participant

Perioada
/credite

Educatia
interculturala
in scoala

participant

Casa Corpului
Didactic,
Colegiul
Tehnic “Media”

9 – 20
octombrie
2015 fata in
fata si on line

15 credite

Cum ii ajutam
pe tinerii aflati
in dificultate,
care au
pierdut un
parinte?

participant

Asociatia
“Exista viata
dupa doliu” ,
CMBRAE

30 septembrie
2015

8 ore

3
a) cursuri de
formare/perfecţionare

Nr. Ore

Instituţia
organizatoare

Calitatea
de :

Denumire

participant
cu lucrare

Titlul lucrării

Locul
desfăşurării

Data

-

Sediul
Asociatiei
PARENTIME

10
octombrie
2015

participant
fără lucrare

b)seminarii,
simpozioane,
conferinţe
Conferinta
PARENTIME

Participant
fara lucrare

« Despre
somnul la
copii »

c) articole, participări la
emisiuni radio/TV,
editare cărţi

Titlul/ tema
emisiunii

Instituţia/ Editura

Aplicare de chestionare privind nevoile
psihopedagogica a beneficiarilor (elevi)

Data

de

educatie

si

consiliere

Ore de predare a disciplinei psihologie la clasele a 10-a din Colegiul Tehnic
„Media”
Ore de dirigentie clasa a 10-a
Sedintele Comisiei de Disciplina din Colegiul Tehnic „Media” octombrie 2015
– februarie 2016

d) alte activităţi

Sedintele Comisiei de Violenta din Colegiul Tehnic „Media” octombrie 2015
– februarie 2016
Consilii profesorale la Colegiul Tehnic „Media” septembrie 2015 – februarie
2016
Sedintele/activitatile metodice pe sector 1 si municipiu ale consilierilor
scolari din cabinetele de asistenta psihopedagogica
Realizare plan individual personalizat pentru elevul scolarizat la domiciliu
clasa a 9-a
Dirigentie clasa a 10-a: activitati specifice educative si administrative
Incheierea situatiei scolare la sfarsit de semestru 1 scolar

4

Problematica
(cazuistica) cu cea
maiămareăfrecven aă
înregistrat ăînă
unitatea dvs.

- Adaptarea elevilor la mediul scolar (vezi clasele a 9-a)

Copii cu CES (cu
diagnostic)

3 cu diagnostic, din care
unul scolarizat la domiciliu

Nr. copii în proces de consiliere la nivelul
cabinetului
1

Grupă int

Durata (în
luni)

Calitatea

Program pentru
integrare optima
socio-emotionala a
elevilor claselor a 9a in Colegiul Tehnic
“Media” si in
colectivul clasei

initiator

local

X

Colegiul
Tehnic
« Media »

Elevii
claselor
a 9-a

3 luni

Program de
prevenire si
combatere a
violentei scolare in
Colegiul Tehnic
« Media »

initiator

local

X

Colegiul
Tehnic
« Media »

Elevii
claselor
a 10-a

3 luni

Titulul proiectului/
programului

Finantare

finanţare
internă
(şcoală,
consiliul
finanţare
externă
(fonduri
UE)

(iniţiator,
participant,
colaborator)

Tipul
(local,
regional,
naţional,
european)

Loc de
desf şurare

Implicareaăînăproiecteăşiăprograme

fără
finantare

t

5

Nr. cazuri în unitatea
şcolară

Situa iaăcazurilorădeăagresivitate/violen ăşcolar
Numarăcazuriădeăagresivitate/violen ăidentificateălaănivelulăunit iiă
şcolare
Număr de elevi consiliaţi individual

8

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clase)

120

Număr de părinţi consiliaţi individual (părinţi ai copiilor identificaţi având
comportamente violente)

4

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere

8

Concluzii privind activitatea:
a) Prinăactivit ţileădesf şurateăşiărezultateleăobţinuteăseădemonstreaz ăatingereaăobiectiveloră
stabiliteăCaăaspecteăăcareănecesit ăîmbun t ţire,ălaănivelulăcomisieiămetodice,seărecomandaă
participareaămaiăactiv ălaărealizarea materialelor didactice

b) Rezultateleălaăînv ţ tur ăauăfostăbune. Parcurgereaămaterieiăaăfostăconform ăcuăplanificareaă.ă
Seăpropuneărealizareaăunorălecţiiădemonstrativeăînăvedereaăschimbuluiădeăexperienţ ăşiă
îmbun t ţiriiăactivit ţiiădidactice;
c) Referitorălaăăasigurareaăcalit ţiiăs-au monitorizat rezultatele progresului ,de la evauarea
initial ăpanaălaăevăsumativa.
d) Aspecte privind comunicarea: în cadrul ariei curriculare, în cadrul comisiei metodice,
activitateaăcuăp rinţii,ăcuăelevii,ăcuăechipaămanagerial ,ăcuăaltiăfactoriă
interesaţi.Interrelaţionareaăcuăcategoriileăenunţateăaăfostăeficient .
e) Neăpropunemăatragereaăşiăimplicareaăp rinţilorăînăformareaăelevilorăscopulăprincipalăfiindă
conştientizareaăacestoraăprivindăimplicareaăelevilorăinăpregatireaăscolara,ădarăşiăreducereaă
absenteismuluiăşiăabandonuluiăşcolar;
f) Comisia metodica a apelat la toate resursele existente (financiare,materiale,umane,de
spaţiu,timp,informaţionale)ăinăvedereaărealiz riiăobiectivelorăstabilite.

V.9. Comisia metodic Ştiinţe

IV.
-

Componenţaăcomisieiămetodice:
Titulari: ...6..

Grad didactic
Gradul I
V.

Nr. persoane
6

Obiectivele propuse

- Organizarea evaluarii initiale la fiecare an de studiu
- Proiectarea unitatilor de invatare
- Parcurgera materiei in conformitate cu planificarile semestriale
- Optimizarea procesului de evaluare
- Cresterea calitatii si eficientei procesului didactic
- Ridicarea nivelului de pregatire al elevilor si obtinerea unor rezultate superioare
Activit ţiădidacticeă(curriculareăşiăextracurriculare) pentru atingerea obiectivelor

ACTIVITATE
METODICA

DATA

PERSOANE
IMPLICATE

Participarea la consfatuiri

1.09.2015
15.09.2015

Colectivul

Intocmirea planificarilor
-Aplicarea la nivelul fiecarei
clase a testelor de evaluare
initiala,
- Analiza rezultatelor obtinute
la testele de evaluare initiale
si stabilirea unor masuri
concrete de remediere a
deficientelor
-Sustinerea in cadrul catedrei
a temei:
Surse de energie

REZULTAT

30.09.2015

Colectivul
Colectivul

15.10.2015

Colectivul

Plan de remediere -

28.10.2015

Ciornenschi Simona
Musteata Iuliana

- Proces verbal

Goicea L idia
-Sustinerea in cadrul catedrei
a temei: Efectele electrice ale
organismului viu

10.11.2015

-Consultatii bacalaureat
-Sustinerea in cadrul catedrei
a temei - Modalitati de
motivare a elevilor pentru
reducerea abandonului scolar
-Sustinerea in cadrul catedrei
a temei : Tehnici de
dezvoltare a gîndirii critice la
le iile de fizi ă

Olimpiada de fizica-faza pe
Sector
Participare in calitate de
metodist la toate activitatile
organizate de ISMB

Proces verbal

Colectivul
25.11.2015

Ciornenschi Simona
Musteata Luliana
Jidoveanu Rodica

Proces verbal

Proces verbal
15.12.2015

-Participare la toate
activitatile metodice
organizate pe sector
Participare la olimpiada de
chimie pe sector , desfasurata
la Colegiul National T. Vianu ,.
Prezentare lucrari stiintifice in
cadrul orelor de optional, in
vederea particitarii la
Simpozionul” Chimia –Prieten
sau dusman”

Jidoveanu Rodica
Vajaitu Mihaela
Goicea Lidia

Goicea Lidia
Vajaitu Mihaela
Barbu Aurel

Ciornenschi Simona
Vajaitu Mihaela
Musteata Iuliana
24.01.2016

Ciornenschi Simona
Musteata Iuliana

Ciornenschi Simona
Musteata Iuliana

05.12.2016

Vajaitu Mihaela
Ciornenschi Simona
Vajaitu Mihaela

ACTIVIT

IăEXTRA COLARE

A tivitatea desfășurată

Parti ipa ți

Lo desfășurare

Festivalului Bucharest Science Festival;
Fizica, cheia Universului: prelegere pe
teme de cosmologie si fizica particulelor,
sustinuta de cercetatori din Institutul de
Fizica si Inginerie Nucleara "Horia
Hulubei"
Noaptea cercetatorilor

Vajaitu Mihaela

Aula Magna a Universitatii
ţu ureşti

Vajaitu Mihaela si elevii:
Andrei Luca Vladimir,
Enache Rafael, Velcea Dan,

AFI Palace CotroceniExperimente, demonstratii,
vizite in laboratoare au

Harghel A di, Li ă
Alexandra, Gherasim
Alexandru, Voicu Alin
prof. coordonator Mihaela
Vajaitu

demonstrat live perspectiva
asupra unei lumi fascinante.

Actiunea municipala a Cluburilor
Europene :Drepturile Omului si
personalitati istorice si/sau culturale
care au invins dizabilitati fizice sau
psihice, devenind repere pt umanitate.

prof. coordonator Mihaela
Vajaitu

Liceul Teoretic Mihail
Sadoveanu

Actiunea municipala a Cluburilor
Europene"Să ȋ elege politi ile U iu ii
Europene!"

prof. coordonator Mihaela
Vajaitu

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu

-Activitatea municipala cu tema ”
România în context European”
Activitatea municipala cu tema ”O
pagina de istorie a romanilor”

prof.organizator si
coordonator : Mihaela
Vajaitu

Colegiul Tehnic Media

Concursul National Nicolaus Copernic

Participare la proiectul Vioara lui
Enescu , proiect realizat in parteneriat cu
Fundatia Marconi si finantat de Centrul
de proiecte Culturale al Municipiului
Bucuresti
Colaborare la elaborarea proiectului de
mobilitate Competente de top in
Media -prin Programul ERASMUS
Participare la evenimentul Samsung, din
data de 15 decembrie orele 9.00-12.00.(
Scopul acestui eveiment este de a
prezenta profesorilor (de preferat
metodistilor educativi) platforma smartclassroom.ro, unde profesorii si elevii pot
sustine lectii, teme, evaluari.
Participare in calitate de metodist in
comisia de organizare a Festivalul de
muzica folk Toamna baladelor 2015,
Participare la serbarea de 1 Decembrie
Serbarea de 24 ianuarie

Goicea Lidia
Ciornenschi Simona

Ciornenschi Simona

Ciornenschi Simona

Ciornenschi Simona

Goicea Lidia

Organizarea serbarii de Craciun la clasele
9G si 12 A si am participat cu elevii la
Serbarea de Craciun a Colegilu Tehnic
Media din 17 dec. 2015.

Ciornenschi Simona

Actiunea metodica la Colegiul National
"Grigore Moisil", sector 6.
Workshop Big Ideas of Scienceparticipant
Participare la sedintele Sindicatului F.S.L.I.

Mihaela Vajaitu

Mihaela Vajaitu

FORMARE/ăPERFEC IONARE
Nr.
crt.
1

2

3
4

Denumire curs de formare

Perioada/ în
derulare
noiembrie –
decembrie
2015

Participanti

Formarea abilitatilor de viata la
adolescenti. Prevenirea consumului de
droguri
Managementul relatiei scoala- familie

Decembrie 2015

Vajaitu Mihaela

11-12.04.2014

Jidoveanu Rodica

Participare la cursul de formare a
metodistilor educative

24 11.2015

Ciornenschi Simona

Educatie interculturala pentru o scoala
noua
Formarea abilitatilor de viata la
adolescenti
Prevenirea consumului de droguri-

Goicea Lidia, Jidoveanu
Rodica

VI. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ţIţLIOTECĂ
În semestrul I al anului ș olar
-2016, biblioteca Colegiului Tehnic „Media a desfășurat ur ătoarele
a tivită i :
- continuarea inventarierii ărților
- la sfârșitul se estrului I, la i liote ă erau î registrate u u ăr de
fișe de cititori
- volu ele î pru utate au fost i u ăr de
, u prepo dere ta literatura si riti a literară
- di pu t de vedere al a hizițiilor de arte, fo dul i liote ii o ți e u u ăr de
volu e, a ul
a esta u a e istat a hiziție de arte sau do ații
- au fost achizitionate carti in valoare de 2000 lei
- participarea d-nei i liote ar la ursul de perfe țio are orga izat de C.C.D. Bucuresti
VII.
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT
În semestrului I al anului ș olar
-2016, compartimentul Secretariat al Colegiului Tehnic „Media a
desfășurat ur ătoarele a tivită i :
1) S-au eli erat adeveri țe pe tru elevii li eului si pe tru perso alul di u itatea;
“a operat tra sferurile elevilor ve iți i u itate si ple ați di u itate i atalog, registrul de
evident si registrul matricol;
3) S-au întocmit statele de plata (de larații, ordi e de plata, a e e ;
4) S-au î atri ulat elevii i atalog, registrul atri ol, registrul de evide ță;
6) S-au completat foile matricole pentru elevii claselor a XII -a
7) S-au intocmit contracte individuale de munca si fise de post pentru noii angajati
8) S-au completat diplomele, certificate de absolvire, certificate competente
9) S-au eli erat adeveri țe de a solvire

