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1. VIZIUNEA, MISIUNEA, ȚINTE STRATEGICE ALE LICEULUI
TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”
VIZIUNEA ŞCOLII
COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA” PETROŞANI –O ŞCOALĂ
EUROPEANĂ, O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI!
MISIUNEA ŞCOLII
ASIGURAREA UNUI MEDIU ŞCOLAR DESCHIS CĂTRE SOCIETATE, UNDE TOŢI
FACTORII IMPLICAŢI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV CONTRIBUIE LA
OFERIREA DE OPORTUNITĂŢI DE EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE DE COMPETENŢE
DIVERSE TUTUROR CELOR INTERESAŢI PENTRU SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII ŞI
PROSPERITATE ECONOMICĂ.
Misiunea unităţii noastre ca şcoală comunitară o reprezintă formarea unui absolvent de liceu
(filiera tehnologică, profil Tehnic şi Servicii) responsabil, autonom, cu capacitate de decizie în privinţa
carierei, adaptabil la schimbare şi capabil de integrare în comunitate.
Promovăm accesul egal la educaţie pentru atingerea calităţii serviciilor educaţionale, printr-o
comunicare deschisă şi permanentă cu partenerii educaţionali şi sociali pentru transformarea şcolii întro sursă de dezvoltare a comunităţii locale. Misiunea şcolii este de a fi deschisă pentru toţi cetăţenii,
spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională.
Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în
parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine
socio-culturală şi lingvistică diferită.
Dorim să consolidăm viziunea unui liceu care să transforme informaţia în cunoaştere, să facilităm
trecerea de la învăţământul informal bazat pe acumulare de cunoştinţe la cel formal bazat pe dobândirea
de competenţe.
O dată definită misiunea, în continuare este foarte important să se realizeze asimilarea ei de către
profesori, elevi, părinţi şi alţi parteneri sociali în scopul coagulării unei identităţi specifice şcolii
noastre.
Indiferent de domeniul de pregătire, şcoala pune accentul pe:
 pregătirea elevilor pentru a dobândi capacitatea de a se adapta provocărilor dezvoltării dinamice
a economiei, prin învăţare pe tot parcursul vieţii;
 dobândirea de către elevi a competenţelor specifice domeniului de pregătire profesională;
 formarea la aceştia a personalităţii autonome, creative, în consens cu exigenţele Comunităţii;
 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii
şi toleranţei ,a schimbului liber de opinii;
 dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi
practicarea sportului;
 educaţia pentru o dezvoltare durabilă.

VALORI CHEIE ALE ŞCOLII:
Deschidere - la nou în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat.
Echipă - învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale.
Dezvoltare personală - prin formare şi perfecţionare permanentă.
Eficienţă - în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efort – rezultate; a da tot
ce ai mai bun în orice împrejurare.
Perseverenţa - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a
eşecurilor personale.
Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul
rând, faţă de propria persoană.
Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea
răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un
comportament adecvat oricărei situaţii;

Principiile pe care le cultivă LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA":
 toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens;
 dacă unii refuză să o facă, sau întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depăşească şi să nu
fie etichetaţi drept „dificili";

 toţi copiii au capacitatea de a învăţa. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire continuă a
performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a eşecurilor;

 competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea
sarcinilor. Cele două nu sunt ireconciliabile; nu există o metodă „sfântă" de predare. Există loc
pentru o multitudine de metode;

 în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori.
 şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală.
Ţelul nostru trebuie să fie cel al instituirii unei atmosfere în care să poată fi respectate următoarele
„percepte":


copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi;



atât copiii, cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite;



căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi a abilităţilor practice reprezintă
un proces continuu care trebuie sprijinit de către profesor;



copiii sunt încurajaţi să creadă că pot şi trebuie să facă bine un lucru „de prima dată";



teama nu are ce căuta în acest proces;



părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui proces;

ȚINTE STRATEGICE:
Principalele aspecte care necesită dezvoltare - şi care se desprind din analiza SWOT
prezentată, se concretizează în opţiuni strategice /ţinte strategice în legătură directă cu misiunea
şcolii ,vizând o perspectivă pe termen lung sunt următoarele:
ŢINTA 1. ASIGURAREA UNUI CLIMAT EDUCAȚIONAL MOTIVANT PENTRU
CREȘTEREA PERFORMANȚEI ȘCOLARE CU ȘI PENTRU EVITAREA PĂRĂSIRII
TIMPURII A ȘCOLII
ŢINTA 2. ASIGURAREA UNEI CONCORDANŢE ÎNTRE OFERTA DE FORMARE
PROFESIONALĂ

ŞI

CEREREA

PIEŢEI

MĂSURATĂ

PRIN

RESPECTAREA

RECOMANDĂRILOR PLAI
ŢINTA 3. CUPRINDEREA ÎN SISTEMUL DE FORMARE CONTINUĂ A MINIM 40% DIN
RESURSELE UMANE DIN ŞCOALĂ
ŢINTA 4.

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII

ŞI

A BAZEI

MATERIALE

A

UNITĂŢILOR ŞCOLARE ASTFEL ÎNCÂT SĂ ASIGURĂM CALITATEA FORMĂRII
PROFESIONALE ÎN CONTEXTUL DESCENTARLIZĂRII
ŢINTA 5. TOŢI ELEVII CUPRINŞI DIN SISTEMUL TVET VOR BENEFICIA DE SERVICII
DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PENTRU CARIERĂ
ŢINTA 6. IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR PLAI ÎNTR-O PROPORŢIE DE MINIM 80 %
Opiniile elevilor, părinţilor si agenţilor economici confirmă faptul că activitatea pe care o
desfăşurăm este înscrisă pe o traiectorie de dezvoltare şi implicare, şi că potenţialul şcolii ne permite
/determină o permanentă reînnoire şi adaptare.
Prin asigurarea şi modernizarea bazei materiale, prin stabilitatea resurselor umane calificate şi
deschise către nou, cu sprijinul Comunităţii locale, putem asigura calitatea educaţiei.

2. ANALIZA SWOT - ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE
DERIVATE
2.1. Dezvoltare curriculară
S - PUNCTE TARI
- Pentru toate programele desfăşurate şcoala dispune de
documentele curriculare necesare
- Unitatea este autorizată ca şcoală de şoferi pentru
categoria B
-Unitatea este autorizată pentru desfășurarea cursului de
Competențe digitale cu resurse deschise TIC, curs acreditat
prin OM 627/23.12.216 , desfășurat în colaborare cu MEN,
UPIR, CISCO Networking Academy.
- Şcoala a dezvoltat parteneriat ecu agenţi economici locali
şi cu instituţii din domeniul educaţiei
- Se identifică nevoile reale de formare, iar rezultatele
acestor cercetări fundamentează oferta şcolii.
- Planul de şcolarizare este realizat 100%.
- Programele pentru CDS/CDL se sprijină pe proiecte locale
concrete şi au avizele CLDPSFP şi a ISJ
- Se desfăşoară activităţi de informare cu privire la
programele oferite. Elevilor li se oferă informaţii, orientare
şi consiliere pentru continuare a studiilor.
- Beneficiarii direcţi (elevii) şi cei indirecţi (părinţii şi
comunitatea locală) participă la luarea deciziilor prin
reprezentanţi desemnaţi în mod democratic.
- Elevii beneficiază de asistenţă psiho-pedagogică
specializată. Se identifică şi se aplică strategii de intervenţie
pt. elevii cu cerinţe educative speciale.
Şcoală derulează programe de formare profesională iniţială
la toate nivelele ÎPT ( 3,4 şi 5).
- Progresul elevilor este monitorizat şi înregistrat; se
proiectează acţiuni de sprijin pentru elevii pentru
îmbunătăţirea performanţelor acestora
- Şcoala beneficiază de experienţa unor profesori care au
participat la stagii de formare în cadrul programelor
PHARE, POSDRU şi „A doua şansă”
- învăţământ „A doua şansă”;
- rezultate bune obţinute la concursurile şcolare
(la nivel judeţean)
-activităţi extracurriculare atractive
-elaborarea şi derularea de proiecte educative;
-toate specializările de la școala postliceală și de maiștri
sunt acreditate
-toate calificările de la învățământul profesional special sunt
autorizate
O - OPORTUNITĂŢI
- o colaborare mai bună cu părinții și tutorii elevilor cu
părinții plecați în străinătate în vederea reducerii
absenteismului școlar și diminuarea numărului de elevi care
abandonează școala
- autorizarea şcolii ca furnizor de formare profesională
pentru calificări cu o dinamică pozitivă pe piaţa muncii şi
dezvoltarea unor forme de şcolarizare cu taxă

W - PUNCTE SLABE
- Pentru o parte dintre ateliere şi
laboratoare echipamentele sunt uzate
fizic și moral.
-oferta CDL nu-i motivează pe toți
elevii
-numărul mare de absențe a elevilor
- număr mare de elevi cu părinți plecați
în străinătate
-părăsirea timpurie a școlii sau chiar
abandon școlar
-rezultate slabe la examenele naționale
- încadrarea psihologului scolar la un
număr foarte mare de elevi(liceu+şc.
gen)

T - AMENINŢĂRI
-percepţia
distorsionată
asupra
valorilor promovate de şcoală din
partea grupului ţintă
- deprecierea relaţiilor parteneriale cu
comunitatea datorită slabei motivări a
acesteia
pentru
sprijinirea
invăţământului

- implicarea în proiecte europene
- sprijin din partea comunităţii locale derularea unor
proiecte de protecţia şi susţinere educaţională a
colectivităţilor vulnerabile - copiilor instituţionalizaţi
- valorificarea parteneriatelor în îmbunătăţirea tranziţiei de
la şcoală la locul de muncă
-derularea unor proiecte în care vor fi implicați elevii din
grupurile vulnerabile
-proiectul
POCU/90/6.13/6.14/107621
,,ȘANSA
ȘCOALĂ ACTIVĂ PENTRU NOI, SUCCES PENTRU
ANGAJATORI”, proiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 –
2020
Prin care se urmărește:
 participarea elevilor la stagii de practica organizate
si derulate la potențiali angajatori si prin participarea
la competiții profesionale/concursuri pe meserii.
 Creșterea nivelului de informare/colaborare în privința
oportunităților de angajare a absolvenților prin creare
unui parteneriat social intre școală si actori relevanți pe
piața muncii, prin elaborarea unei strategii locale de
creștere a gradului de ocupare a tinerilor si prin creare
unei platforme online de informare/colaborare
coordonata a comunității.

 Creșterea nivelului de dezvoltare a abilitaților socioaptitudinale necesare in vederea inserției pe piața
muncii pentru elevi înscriși în proiect prin activități
de consiliere, orientare profesionala si asistare a
acestora, cu ocuparea de noi locuri de munca
-proiectul POCU 74/6/18/ PROGRAMUL-ȘCOALĂ
PENTRU TOȚI - „Hai la școală! O șansă pentru viitor”
prin care se urmărește:
 Acordarea de suport copiilor, elevilor, persoanelor
din programele „A doua șansă” în vederea susținerii
accesului la servicii educaționale
 Furnizarea Serviciilor de informare, consiliere
educațională și mentorat pentru elevi, părinți și
persoane înscrise în programul „a doua șansă”
 Derularea unor programe educaționale destinate
prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii
2.2. Dezvoltare resurselor umane
S - PUNCTE TARI
- Acoperirea posturilor cu personal didactic
calificat este de 92,6%
- Ponderea cadrelor didactice cu gradul
didactic I este de 60,5 %
- Există o definire clară a responsabilităţilor
angajaţilor şi a criteriilor de performanţă după
care vor fi evaluaţi.
- Majoritatea cadrelor didactice au
disponibilitate pentru formare profesională
continuă şi perfecţionare
- Colectivul profesoral are experienţă în
derularea unor programe.

W - PUNCTE SLABE
-

-

Comunicarea cu părinţii este deficitară la nivelul
unor clase.
-Competenţe reduse ale unor cadre didactice
pentru aplicarea metodelor centrate pe elevi şi
metode evaluare
scăderea motivaţiei şi interesului pentru
activităţile de formare contnuă;
încadrarea unor profesori în 2 şcoli ceea ce
duce la implicarea redusă a acestora în
viaţaşcolii şi a comunităţii;
deviaţiile de comportament ale unor elevi

- Relaţiile interpersonale existente favorizează
crearea unui climat educaţional stimulativ.
- Există receptivitatea pentru lucrul în echipă.
- Coeziunea grupurilor operative de lucru este
bună.
- Există disponibilitate pentru integrarea noilor
veniţi.
-Exista cadre didactice cu competenţe
pentru lucrul cu elevi cu nevoi speciale şi
pentru şcoli inclusive dezvoltate prin progam
postuniversitar
- Exemplele de bună practică sunt popularizate
la nivelul catedrelor, şcolii şi judeţului.

O - OPORTUNITĂŢI
- organizarea unor activităţi metodice care să
favorizeze
împărtăţirea
experienţelor
personale, creşterea coeziunii grupului, o mai
bună comunicare şi diseminare a informaţiilor
- valorificarea parteneriatelor cu Universitatea
de Petroşani şi Casa Corpului Didactic şi
agenţii economici pentru derularea unui
program de dezvoltarea resurselor umane din
şcoală;
- posibilitatea participării la diferite cursuri
şi stagii de formare organizate de MEN,
ISJ Hd, CCD,
-înscrierea profesorilor la examenele de
acordare a gradelor didactice

Număr mare de elevi ce provin din familii cu
probleme sociale, familii monoparentale, părinţi
plecaţi în străinătate
- Implicarea insuficientă a părinţilor în
problemele elevilor
- Dezinteresul manifestat de elevi și familie în
dobândirea unor calificări pe anumite domenii;
- Insuficienta dezvoltare la elevi a capacităţii de
adaptare şi învăţare de-a lungul vieţii;
- Absenteismul
- Număr mare de elevi cu situație neîncheită în
învățămâtul obligatoriu
- Elevii școlarizați obțin note mici la testările
naționale sau nu le promovează
- Număr mare de elevi în risc de abandon școlar
în învățămâtul obligatoriu
- Procent mic de elevi care finalizează liceul
- Procent mic de absolvenți care se înscriu la
examenele finale
- Procent mic de absolvenți care promovează
Examenul de Bacalaureat
T - AMENINŢĂRI
- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile
de formare contnuă;
- apariţia unor tensiuni şi conflicte;
- scăderea prestigiului şi deprecierea imaginii
cadrelor didactice;
- scăderea performanţei şcolare a elevilor pe fondul
dezinteresului familiilor pentru evoluţia şcolară a
elevilor.
- implicarea la un nivel redus a familiei în viaţa
şcolară, ceea ce poate crea dificultăți în proiectarea
politicii școlii pe baza nevoilor și așteptărilor
acestora;
-

2.3. Dezvoltarea resurse materiale şi financiare
S - PUNCTE TARI .
- Spaţiile destinate activităţilor manageriale,
de secretariat şi administrative se află într-o
stare fizică foarte bună şi beneficiază de o
dotare cu echipamente corespunzătoare
- Şcoala dispune de fonduri extrabugetare.
- Cabinetele de informatică au beneficiat de
achiziţii recente din sponsorizări.
- închirierea unor spaţii;
-spaţiu şcolar adecvat;
-mediu educogen optim şi securizant
-existenţa reţelei de conectare la internet;
-dotarea şcolii 2 cu materiale şi mijloace
didactice noi şi moderne
-existenţa autorizaţiei sanitare cu exceptia
scolii gimnaziale;
- realizarea unui loc de joacă din sponsorizări
la Școala Gimnazială Nr.2

W - PUNCTE SLABE
- Condiţiile de microclimat din unele spaţii de
instruire sunt necorespunzătoare: sistem termic
deficitar, mobilier cu grad avansat de uzură,
echipamente şi materiale didactice nefuncţionale sau
depăşite.
- Elevii manifestă un comportament din ce în ce mai
puţin responsabil în ceea ce priveşte întreţinerea
spaţiilor de instruire.
- Cheltuielile autoturismul-şcoală sunt ridicate.
- degradarea spaţiilor şcolare şi a dotării acestora
-neobținerea autorizației sanitare pentru Școala
Gimnazială Nr 2

-achiziționarea prin programul ROSE a unui
Xerox color, a 3 imprimante cu CISS, a 6
laptopuri, 3 videoproiectoare, 3 table smart și
asigurarea de materiale consumabile pentru
realizarea orelor de activități remediale
1 camera foto
1 sistem de sonorizare
1 baterie de teste psihologice pentru cabinetul
de consiliere-repararea acoperișului de la ateliere și sala de
sport
-igienizarea tuturor grupurilor sanitare,
-realizarea dezinsectiei, dezinfecției și
deratizării
-refacerea tribunei la terenul de sport de la
liceu cu ajutorul unor sponsori
-montarea unui sistem de supravegere în
cămin care să monitorizează și terenul de sport
-montarea unui sistem de intrare pe bază de
cartelă atât la cămin cât și la ateliere
-montarea unui sistem de alarmă la ateliere
-îmbunătățirea sistemului de supraveghere de
la Sc.Gimnazială nr.2 cu mai multe camera
-montarea mobilierului de gradină în curtea
școlii prin cvontinuarea proiectului ,,Spații
verzi”
-schimbarea distribuitorului de internet și
asigurarea internetului în spațiile școlare atât
la liceu cât și la Școala gimnazială nr 2
-schimbarea corpurilor de iluminat cu neoane
cu led atât la liceu cât și la Școala Gimnazială
Nr.2 prin programul Energie în școlile
copilăriei proiect realizat de EON .
O – OPORTUNITĂŢI
- descentralizare şi autonomie instituţională
- valorificarea parteneriatului cu comunitatea
locală (primărie, agenţi economici, părinţi)
pentru reabilitarea spaţiilor de instruire
- închirierea unor spaţii;
- atragerea de fonduri prin proiecte

2.4. Dezvoltarea resurse comunitare
S - PUNCTE TARI
- Şcoala are un parteneriat solid cu organizaţii
şi instituţii din toate segmentele comunităţii
locale sau din ţară
- Partenerii comunitari participă la luarea unor
decizii privind politicile educaţionale ale şcolii
prin reprezentanţi desemnaţi în mod
democratic
- Colaborarea cu partenerii comunitari în
domeniul economic şi cel educaţional se
realizează în vază unor convenţii sau
protocoale care precizează în mod clar
domeniile de interes şi direcţiile de acţiune
- Scoala aplică şi implementează proiecte
Erasmus+ care contribuie la dezvoltarea

T - AMENINŢĂRI
- administrarea necorespunzătoare a resurselor
materiale şi financiare existente conduce la
subfinanţarea unor domenii prioritare de activitate
- degradarea spaţiilor şcolare şi a dotărilor
- suspendarea autorizaţiilor de funcţionare (uzarea
morală a echipamentelor existente datorat ritmului
accelerat al progresului tehnologic

W - PUNCTE SLABE
- Parteneriatul cu părinţii are un grad ridicat de
formalism, în detrimentul eficienţei şi implicării
acestora în viaţa şcolii.
- Relaţiile cu organizaţii non-guvernamentale sunt
timide.
- Parteneriatul cu şcolile din învăţământul gimnazial
în domeniul orientării şcolare este slab dezvoltat.

parteneriatelor
europene
,
facilitând
mobilitatea educaţională şi profesională
- valorificarea parteneriatelor cu instituţiile
din domeniul culturii în organizarea unor
activităţi
extracurriculare
- valorificarea parteneriatelor cu centrele
culturale pentru stabilirea unor relaţii cu
unităţi şcolare din spaţiul European
O – OPORTUNITĂŢI
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor
instituţii de a veni în sprijinul şcolii
- valorificarea parteneriatelor cu agenţii
economici pentru inserţia profesională a
absolvenţilor
- valorificarea parteneriatelor cu şcolile din
ciclul gimnazial pentru culegerea informaţiilor
privind opţiunile elevilor şi eficientizarea
proceselor de ofertare a programelor şcolii
- valorificarea parteneriatelor cu instituţiile din
domeniul culturii în organizarea unor activităţi
extracurriculare
- valorificarea parteneriatelor cu centrele
culturale pentru stabilirea unor relaţii cu
unităţi şcolare din spaţiul european
- Acordarea premiilor “Margareta Dima ”
şefului de promoţie la liceu de către Asociația
Infomation&Quality Education din Petroșani
-acordarea unei mașini de cusut celei mai bune
eleve de la școala prfesională-Calificarea
confecționer produse textile din sponsorizări
-acordarea a unui uscător de păr celei mai bune
eleve de la scoala profesională –calificarea –
Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist din
sponsorizări

T - AMENINŢĂRI
- organizarea defectuoasă a activităţilor de
parteneriat conduce la diminuarea efectelor scontate
- instabilitate la nivel social şi economic a
instituţiilor potenţial partenere
- nerezolvarea decătre primării a problemelor
legate de sprijinirea elevilor navetişti şi a celor care
provin din familii cu situaţie socio-profesională
precară
unii parteneri pentru desfășurarea pregătirii practice
a elevilor nu înțeleg importanța a cestei activități și
nu acordă sprijin școlii sau nu acceptă colaborarea
efectivă cu școala

3. PRIORITĂŢI, ȚINTE ȘI OBIECTIVE ASUMATE DE COLEGIUL
TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA", PETROȘANI PRIN PLANUL
MANAGERIAL, ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018
PRIORITATEA 1 Crearea unui cadru adecvat pentru creşterea calităţii în educaţie
OBIECTIV 1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate
TINTA :

Toții elevii sunt sprijiniţi să găsească informații conform nevoilor individuale de

învățare
Obiectiv 2.Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea
unor rezultate bune la examenele naţionale
ȚINTA Creșterea cu 20 % a rezultatelor la examenele naționale până în 2020
Obiectiv 3. Reducerea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenţei şi
creşterea siguranţei elevilor
PRIORITATEA 2

Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare prin dezvoltarea bazei materiale şi

gestionarea eficientă a resurselor financiare
OBIECTIV 1 : Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii
ȚINTA 1 95% din spaţiile de instruire să fie favorabile integral predării învăţării
ȚINTA 2 Creşterea cu 30 % a resurselor de învățare și a facilităților logistice până în 2020
PRIORITATEA 3 Formarea resurselor umane ale şcolii
OBIECTIV 1 : Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în
carieră şi dezvoltare profesională
ŢINTA: Minim 80 % din cadrele didactice participante la cursuri de formare continuă până în 2020
OBIECTIV 2 Asigurerea eficienţei activităţii de perfecţionare a personalului didactic şi aplicarea
TIC în procesul de predare – învăţare
ŢINTA: 75% dintre profesorii scolii vor utiliza metode moderne de învăţare şi se vor axa pe aplicarea
învăţării centrate pe elev, până la finele anului 2020
PRIORITATEA 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor
precum şi a celor privind cariera
OBIECTIVE
 Sprijinirea elevilor în depăşirea problemelor specifice vârstei;
 Promovarea sănătăţii şi a stării de bine;
 Dezvoltarea personală a elevului;
Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile

pieţei din judeţul Hunedoara
ŢINTA:
1. Realizarea unui număr mediu de minim 2 ore de consiliere și orientare școlară și
profesională/elev, anual.
2. Sistem unitar de raportare şi indicatori calitativi de evaluare a activităţilor şi rezultatelor
serviciilor de consiliere, adoptat şi implementat la până în 2020
3. Reducerea absenteismului cu 10 % până în 2020
4. Reducerea abandonului școlar cu 15% până în 2020
5. Cursuri de formare privind consilierea elevilor pentru toți diriginţii din şcoală, până în 2020
6. Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat cu 5%, până în 2020
Elaborarea la nivelul școlii, pe nivele de învățământ, de suporturi informaţionale necesare diriginţilor în activitatea de
consiliere şi orientare - până în 2020

PRIORITATEA 5: Asigurerea accesului la îpt şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie
OBIECTIV 1 : : Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT
ŢINTA:
1. Minim 75% dintre absolvenții de școală profesională își continuă studiile la liceu , învățământ
de zi sau seral, până în 2020
2.Abandon şcolar maxim de 15 % până la sfârşitul anului 2020

PRIORITATEA 6 Corelerea ofertei educaţionale IPT cu nevoile de calificare din regiune
OBIECTIVUL 1: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare
identificate, pe domenii şi calificări
Ţinte:
1.Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii în calificarea obţinută cu minim 20%
în anul 2020.
2.Corelarea ofertei anuale a şcolii cu recomandările PLAI în proporţie de 100%
3. Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatelor cu 10%.

OBIECTIV 2 Diversificarea serviciilor de formare profesională
ŢINTA: Acreditarea a 8 programe de formare profesională
PRIORITATEA 7: Dezvoltarea parteneriatului şcoală – comunitate locală – agenţi economici.reţele de colaborare
OBIECTIVE :
 Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienţei lucrului în parteneriat cu comunitatea
locală în vederea sprijinirii învăţământului profesional şi tehnic.
Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat la nivel naţional şi internaţional
TINTE :
1. Asigurerea efectuării stagiilor de instruire practica, pentru elevii de la școala profesională, la
agenţi economici în toate domeniile, de către toţi elevii
2. Stabilirea unei noi strategii a Liceului Tehnologic “Dimitrie Leonida” privind colaborarea cu
partenerii;
3. Recunoaşterea Liceului Tehnologic “Dimitrie Leonida” ca şi participant (partener) important în
dezvoltarea comunităţii, furnizor de personal calificat în domeniile : mecanic, electric, textile,
construcții, servicii;
4. Creşterea prestigiului Liceului Tehnologic “Dimitrie Leonida” realizarea a cel puțin 10
parteneriate de colaborare pe plan naţional şi internaţional
5 parteneriate cu instituții abilitate în vederea informării corecte a elevilor despre anumite
pericole : consum de droguri, etnobotanice, trafic fiinţe umane

4. SITUAŢIA ŞCOLARĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018
STATISTICĂ
SFÂRȘIT AN ȘCOLAR 2017 – 2018

Nr
Crt

PROFIL

Numar elevi
Inceput an
Sfarsit an
scolar
scolar

Transfer
Veni Pleca
ti
ti

Promov
ati

76

22

349

1

1

36

7

12

119

1

34

Liceu tehnic

438

349

2

Liceu servicii

38

36

3

134

119

4

Profesionala
Profesionala
special

36

34

1

5

Maistri

118

95

23

95

6

Postliceala

160

147

13

147

924

780

Nr
Crt
1
2
3
4

PROFIL
Preșcolar
Primar
Gimnazial
Ads
TOTAL

Numar elevi
Inceput an
Sfarsit an
scolar
scolar
112
107
169
388

95
78
130
303

8

17

2

Repete
nti

1

TOTAL

9

Exmatricul
ati
(Alte
situatii)

4

6

121

Exmatricul
Transfer
ati
Veni Pleca
(Alte
ti
ti
situatii)
4
6

9
8

2
4

10

17

6

36

780

Repete
nti

Promov
ati

9
19
39
67

95
78
130
303

Miscarea elevilor liceu - perioada 2015-2017
140

Numar elevului

120
100
80
60
40
20
0

primar

gimnaziu

Veniti prin transfer

Plecati prin
transfer

Plecati -alte situatii

2015-2016

6

6

118

2016-2017

18

18

63

2017-2018

9

2

75

An
scolar
20142015
20152016
20162017
20172018

Veniti prin
transfer

An
scolar
20142015
20152016
20162017
20172018

Veniti prin
transfer

Plecati prin
transfer

Plecati -alte situatii

9

6

1

5

8

2

7

7

5

4

9

2

Plecati prin
transfer

Plecati -alte situatii

6

2

1

5

9

1

4

6

5

6

8

4

ANALIZA REALIZARII PLANULUI DE
SCOLARIZARE

Nr.
Crt
.

Nivel de invatamant
ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
1 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
Clasa pregătitoare
ADS
ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR
2 INFERIOR/GIMNAZIU
Clasa a V-a
Anul I ADS
ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR
SECUNDAR/LICEU/filiera
3 tehnlogic,
Clasa a IX-a curs de zi
Clasa a IX-a curs seral
Clasa a XI-a curs seral sem II
4 INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Plan de
scolarizare
aprobat de
ISJ/MEC
1

Plan de
scolarizare
realizat
20
1

25 (125%)

1
1

25
15

1
1

23(92%)
12(80%)

1
2

25
30

1
2

23 (92%)
41 (136%)

1
1

28
28

1
1

2

56

2

25 (89%)
39 (139%)
67
(119,6%)

Clasa a IX-a profesională
Clasa a IX-a profesională special

2
2

56
24

2
2

Postliceal

5

140

5

53
(94,64%0
18 (94%)
146
(104%)

PROMOVABILITATEA ELEVILOR PE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Învățământ primar
Promovabilitate perioada 2014-2017
Elevi inscrisi inceput an

123 122

121

Promovati

116

111

Repetenti

112

106

95

3

5

5

9

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Învățământ gimnazial
Promovabilitate gimnaziu perioada 2014-2017
Elevi inscrisi inceput an

Promovati

Repetenti

107
95

91

72

79

74

67

8
2014-2015

12

2015-2016

78

19
9
2016-2017

2017-2018

Promovabilitate liceu perioada 2014-2018
An scolar
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
800

Elevi inscrisi inceput an Promovati Repetenti
748
549
43
545
393
34
468
373
32
438
349
22

748

Promovabilitate liceu perioada 2014-2017

700
600

549

545
468

500
393

400

438
373

349

300
200
100

43

34

32

22

0
2014-2015

2015-2016

Elevi inscrisi inceput an

2016-2017
Promovati

2017-2018

Repetenti

Promovabilitatea ADS perioada 2014-2017
Elevi inscrisi inceput an

Promovati

Repetenti

171

169
151

148

135

134

130

115

33

39

36
17

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Promovabilitate Șc Profesională înv special perioada 20152017
2015-2016

2016-2017

36

2017-2018

34

21

18

12

10
2

0
Elevi inscrisi inceput an

Promovati

1

Repetenti

Promovabilitate Scoala profesionala
perioada 2014-2017
Elevi inscrisi inceput an

Promovati

134

132
102

90

105
85

11

16

22

2014-2015

2015-2016

2016-2017

119

12
2017-2018

Promovablitate scoala postliceala perioada 2014-2017
77
67
60

59 59

60
50

103

88

80
70

Repetenti

54 54
49 49

46

Absolventi
38 38

40

Prezentati
Reusiti

30
20
10
0
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Promovabilitate Scoala
maistrii perioada 2014-2017
Absolventi

Prezentati

Reusiti

104
79
58

50

79

50

47

2014-2015

2015-2016

38

38

2016-2017

40

33

2017-2018

PROMOVABILITATEA LA EXAMENE

Rezultate examen de certificare profesională perioada
2014-2018
Absolventi

Prezentati

Reusiti

37 36 36

33 33 33
18 18 18

21 20 20

33

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Absolventi

37

18

21

33

Prezentati

36

18

20

33

Reusiti

36

18

20

33

SITUAȚIA NUMĂRULUI DE ABSENȚE/ELEV PE FORME DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr abs/elev liceu zi
IX A

43

15,77

XA

110

7,81

XB

18,94

XIA
XIB
XIIA

26,35

68,75

XIIB
XIIC

21,16

Nr abs/elev liceu seral
IXF

XF

XIF

XIG

XIIE

XIIF

XIIG

5%
11%

9%

14%
20%
12%
29%

Nr absente/elev Scoala profesională

22,17 14,75
24

42,18

IX B
IX C

43,36

XC
XD

219,11

XIC
XID

Nr abs /elev înv profesional special
IXE
0%

IX D
0%
XIE
0%

21,55

Nr. abs/elev Scoala postliceală și de maiștri
IA

IB

IC

ID

IE

19

IIA

17,39

IIB

IIC

IID

IIE

12,14
4,7

23

8,04
17

25
23

0

Medii purtare liceu perioada 2015-2017
2015-2016

269

2016-2017

2017-2018

287

222
155
85
45

Media 10

16

Intre 7-9,99

19

17

Sub 7

Medii purtare șc profesionala perioada 20152017
2015-2016

2016-2017

2017-2018

68
59

46

38

44
14

6
Media 10

Intre 7-9,99

19

Sub 7

16

5. REZULTATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT,
EVALUAREA NAȚIONALĂ ȘI EXAMENELE DE
COMPETENȚE PROFESIONALE PROMOŢIA 2017 - 2018
Rezultate la examene (promovaţi)
An şcolar Promovabilitate
BAC iunie-iulie
2009
2010
20102011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
20142015
20152016
20162017
20172018

–

–
–
–

de certificare a Evaluare
competenţelor
națională
profesionale
100%
45%

Promovabilitate
BAC-august

95,02%

32,77%

5,73%

16,06%

100%

5,98%

8,94%

100%

9.48%

13,74%

100%

8,45%

12,31%

100%

23,61%

8,00 %

100%

18.86%

21.42%

100%

18,75%

25%

100%

8,57%

18,75%

100%

17%
8%
8%
7%
15,36%
40%
16,67%
50,03%

Promovabilitate Evaluare nationala perioada 2014-2017
Prezentati

Reusiti

13

10

6

6

4
3
2
1

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

6. RESURSE UMANE-PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC
AUXILIAR SI NEDIDACTIC 2017-2018
PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 2017-2018
Total cadre didactice: 81, 6 fiind necalificate
Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu Definitivat Fără definitivat Necalificati
3
49
7
14
3
6

Personalul încadrat pe categorii de grade
didactice 2017-2018
Fără definitivat; 3

Necalificati ; 6

Cu doctorat; 3

Cu Definitivat; 14
Cu gradul I; 49
Cu gradul II; 7

Cu doctorat

Cu gradul I

Cu gradul II

Cu Definitivat

Fără definitivat

Necalificati

Posturi pe categorii de personal şi grupe de vârstă 2017-2018
Vechime
(ani)
Peste 40
35-40
30-35
25-30
22-25
18-22
14-18
10-14
6-10
2-6
0-2

Doctor Gradul I

0.12
1.48
1.47

2.18
1
8.62
8.36
8.34
6.32
13.64
1.58
1.01

Gradul II

Definitiv

Debutant

Necalificat

1.62
0.1
0.25
1.05
5.68
3.06

1.3
1.55
2.17
3.96
1.73

0.64

2.16
1.67

1.03
0.36
1.11

Situaţia posturilor pe categorii de personal 2017 – 2018
Nr.
Crt.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Posturi
TOTAL
Personal didactic
Din care cu funcţii de
conducere
 Profesori
 Maiştri instructori
Personal de conducere
fără norme didactice
Personal
didactic
auxiliar, din care:
- Bibliotecari
- Documentarişti şi
redactori
- Pedagogi
şi
instructori
animatori
- Asistenţi sociali
- Informaticieni
- Laboranţi
Personal administrativ
- Cu
funcţii
de
conducere
Personal de întreţinere şi
operaţional

Aprobat
e

Ocupate

107.96
83.46

107.96
83.46

Normă
Cumul
de bază
89.4
64.9

3

3

3

73.93
9.53

73.93
9.53

57.64
7.25

7

7

7

1

1

1

1
1
2,5

1
1
2,5

1
1
2,5

1

1

1

15

15

15

Total

Neocup
Plata
ate
cu ora
18.56 18.56

16.29
2.27

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:
Funcţia
Secretar sef
Secretar
Laborant
Inginer de sistem
Bibliotecar
Administrator financiar
Administrator de patrimoniu

Număr persoane Calificat (DA sau NU)
1
2
1
1
1
1,5
1

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

:
Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:
Functie

Nr. Persoane Calificare
Da/nu
Paznic
5
Da
Muncitor
2
Da
Ingrijitoare
8
Da
Șofer
1
Da

7. REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
2017- 2018
Rezultate sesiunea de comunicări 2017-2018
N
r

1
2
3

Nume şi prenume elev participant
Babiuc Alexandru,
Ghiurca Alexandru
Vâlcelan Cristian

Covaci

Gavriluta Ana

4

Csiszer Bogdan

5

Malina Beniamin Calina Ioan

6

Paul,

Profesor coordonator

Rezultat
punctaj

Boboc Mariana, Paraschiv Camelia,
Manolea Mihaela
Imre Kovacs, Paraschiv
Camelia ,Obogeanu Gheorghita
Imre Kovacs, Paraschiv
Camelia ,Obogeanu Gheorghita
Codrea-Miclea Corina

100
I
100
II
97
88

Imre Kovacs, Paraschiv
Camelia ,Obogeanu Gheorghita
Imre Kovacs, Paraschiv
Camelia ,Obogeanu Gheorghita

Badea Adela

Locul
obtinut
I

III
II

98
III
97

Rezultate la concursul pe meserii
NUMELE
SI
PRENUME
LE
ANGHEL
ANA

DOMEN
IUL

PUNCTE PROBA
SCRISA

PUNCTE PROBA
PRACTICA

MED
IA

PREMI
UL

PROFESORI
COORDONA
TORI

Confecţio
ner
produse
textile

79,00

82,00

81,25

II

Popa Mirela
Robu Gabriela

PÂRVAN
OANA
RALUCA

Frizer,
coafor,
manichiur
ist,
pedichiuri
st

60,00

96,00

78,00

III

Oance Tatiana,
Oltan Irina,
Sfia Ramona

CONSTANT
IN ELENA
FLORINA

Frizer,
coafor,
manichiur
ist,
pedichiuri
st

50,00

96,00

73,00

M

Oance Tatiana,
Oltan Irina,
Sfia Ramona

BLAGA
COSMIN
ALEXANDR
U

Mecanica

66,00

82,00

78,00

III

Colda Ovidiu
Sopotiuc
Dorin
Ninu Dragos

8. PROIECTE ȘI PARTENERIATE DERULATE DE COLEGIUL
TEHNIC ,,DIMITRIE LEONIDA” ÎN ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018
Lista agenţilor economici cu care şcoala are încheiate protocoale de colaborare
pentru practică 2017-2018
Nr.
crt.

1
2

Denumirea operatorului economic

S.C. VISA S.A
Socom Unirea Unitatea 65

Persoana de contact
din partea
operatorului
economic

STR. INDEPENDENTEI 5 C,
PETROȘANI
STR.LIVEZENI, NR. 11 PETROȘANI

Apostu Sorin
Lovas Ioan

Sc Elegance&Confort
3

Giura Florin
Nicola Aurelian

4

SC General Trans SA

5

SC Jiul Comaliment SRL

Naste Lucian

6

SC DACRIMAR TINATEX SRL

Conca Marius

7

SC Nina Prest Com Impex SRL

Oltan Irina

8

Întreprindere Individuală Bâtcău Elisabeta
SC PREGOTERM SA Vulcan

Bâtcău Elisabeta

9

Danci Marius

10

SC INSTAL ALEX SRL Pui

Băltărețu Mihai

11

SC G&M DENI SRL Petroșani

Clapon Gigi

12

Giura Liviu

14

SC AUTOSERVICE DN 66 SRL Petroșani
Socom Unirea Unitatea S.C. 44 AUTOMOTO Petroșani
TOACA STEFAN SI MIHAI
ÎNTREPRINDERE FAMILIARA Petrila

15

SC BKDELECTRONIC SA

Benea Daniel

16

SC ELECTROMAX SRL PETROȘANI

Apostu Adrian

13

Adresa

STR. ARADULUI NR. 32 ,
PETROȘANI
STRADA LIVEZENI NUMARUL 12,
PETROȘANI
STR. LUNCA, NR. 88, PETROȘANI
STR. 22 DECEMBRIE, NR.6 ,
PETROȘANI
STR. UNIRII, BL.1, SC.2, AP.1
PETROȘANI
STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR .92
STR. ALEEA TRANDAFIRILOR,
VULCAN
STR. REPULICII, NR. 31, COM. PUI
STR. LIVEZENI, NR. 30
STR. 1 MAI, NR. 24A, PETROȘANI
STR. LIVEZENI, NR. 6, PETROȘANI

Munteanu Nicu
Toacă Ștefan

STR. LUCIAN BLAGA, NR.11, AP.2
PETRILA
STR. ANGHEL SALIGNY, NR. 3
PETROȘANI
STR. LUNCA, NR. 36, PETROȘANI

Proiecte educaționale internaționale

Activitatea Comisiei pentru programe de cooperare internaţională s-a concentrat în anii şcolari
2015-2018 atât în găsirea unor noi oportunităţi de colaborare externă în care să fie implicată şcoala,
cât şi în continuarea proiectelor aflate în derulare.
Nr
crt

Proiectul

Responsabili

Anul

1.

Proiectul international Play for Energy, proiect
desfasurat in colaborare cu Ministerul
Educatiei Nationale
Programul national “Olimpiadele Kaufland”

Cercel Ana Maria

2015

Cadre didactice de la
scoala gimnaziala si de
la colegiul tehnic
Sarpe Alina
Rus Gabriela
Murus Magda
Muntean Aurelia
Paraschiv Camelia

2015

2.

3.

“Spatiul care iti ghideaza calea”, proiect
educational desfasurat in Saptamana Mondiala
a Spatiului Cosmic

2015

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

Programul mondial ECO SCOALA, coordonat
in Romania de ” organizat de Centrul Carpato
Danubial de Geoecologie si editura Decesfera
Media Bucuresti
Greenovation challenge: dezvoltarea
competentelor tinerilor pentru inovare in
dezvoltarea durabila, proiect finantat prin
granturile SEE 2009 – 2014 in cadrul Fondului
ONG in Romania
Proiectul Job Shadow Day, proiect sustinut de
JA Romania, a Member of JA Worldwide
Proiectul Erasmus + 2014, KA2, Strategig
partnership “V-Game Vocational Training in
Programming Skills Using a Gme Based
Approach”
Proiectul national “ECO-FOTOGRAFIA
ANULUI” organizat de Centrul Carpato
Danubial de Geoecologie si editura Decesfera
Media Bucuresti
Proiectul national “Pasiunea mea fotografia”,
organizat de Asociatia ProArta Dezvoltare si
cunoastere, Reteaua EDU MOODLE Romania
si Comunitatea Moodle Romania
Proiectul international “Plant a tree for peace”,
coordonat in Romania de ” organizat de
Centrul Carpato Danubial de Geoecologie si
editura Decesfera Media Bucuresti
Participare la competitia de proiecte “Meserii
pentru Romania”, JAR
Proiect intenational Etwinning: The people`s
museum
Proiect intenational Etwinning: The population
of my region
Proiect intenational Etwinning: Happy Easter
Europe

Obogeanu Gheorghita
Cercel Ana Maria
Cercel Ana Maria
Marita Mihaela

2015

Cercel Ana Maria
Paraschiv Camelia

2015

Cercel Ana Maria
Paraschiv Camelia
Manolea Mihaela
coordonator proiect
Cercel Ana Maria
coordonator pilotare
Cercel Ana Maria
Paraschiv Camelia
Marioane Cristiana

2015

Cercel Ana Maria
Paraschiv Camelia
Marioane Cristiana

2015

Cercel Ana Maria
Rus Gabriela
Todeciu
Samota Mihaela
Cercel Ana Maria
Gales Zina
Paraschiv Camelia
Cercel Ana Maria

2015

Cercel Ana Maria

2015

Cercel Ana Maria
Samota Mihaela
Dan Cristina
Proiect intenational Etwinning: My fashion my Cercel Ana Maria
identity
Proiect intenational Etwinning: I have a
Cercel Ana Maria
dream: school
Proiect intenational Etwinning: Christams
Cercel Ana Maria
without borders
Samota Mihaela
Dan Cristina
Proiect intenational Etwinning: Christmas
Cercel Ana Maria
tree
Samota Mihaela
Dan Cristina
Popa Mirela
Proiect intenational Etwinning: Abecedarul
Cercel Ana Maria
astronomiei
Proiect intenational Etwinning: Beautylicious
Cercel Ana Maria
Campean Gabriela
Proiectul Erasmus + KA2, ”Learning Beyond
Rus Gabriela
the School„s Walls”

2014 2016

2015

2015

2015

2015

2015
2015
2015

2015

2015
2015
2016 2019

Parteneriate cu alte școli:
Nr.
crt.
1.

Școala parteneră

2.

Colegiul Economic „Virgil
Madgearu„, Tg.-Jiu

3.

Universitatea din Petroșani

4.

Colegiul Tehnic ”C.D.
Nenițescu” Craiova

5.

Colegiul Tehnic “Tomis”
Contanța

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

Colegiul Tehnic
Ciordaș”, Beiuș

”Ioan

Liceul
Tehnologic
”Dimitrie
Filipescu” Buzău
Colegiul Tehnic Reșița
Colegiul
Tehnic
”Constantin
Brâncuși”
Colegiul Tehnic ”Radu
Negru” Galați
Colegiul Tehnic ”Turda”
Colegiul
Național
Catolic ”Sf. Iosif” Bacău
Colegiul Economic ”Ion
Ghica” Bacău
Liceul Teoretic ”Emil
Racoviță”
Colegiul
Tehnic
”Constantin
Brâncuși” Petrila
Colegiul Tehnic ”Valeriu
Braniște”
Colegiul Tehnic ”Miron
Costin” Roman
Colegiul
Tehnic
de
Transporturi și Construcții
Iași
Colegiul Tehnic Balș
Colegiul
Tehnic
de
Transport Auto Baia Sprie
Colegiul Tehnic Mihai
Viteazu Vulcan
Colegiul Tehnic Aurel
Vlaicu Galați
Colegiul
Economic
”Hermes”
Petroșani
Colegiul
Național
de
Informatică
”Carmen
Sylva” Petroșani
Colegiul
Tehnic ”Viceamiral Ioan
Bălănescu” Giurgiu

Titlul/ tipul proiectului

Parteneri din școala

Expoziție – concurs național de
machete ”Învăț, știu, aplic”,
ediția a III-a, Acord de
parteneriat
Proiect educațional ”Europa și
noi”, ediția a IV-a

Galeș Zina, Damian Carmen

Protocol de colaborare în
vederea desfășurării practicii
pedagogice
Acord de parteneriat ”Știința și
tehnica – trecut, prezent și
viitor”, ediția a III-a
Acord de parteneriat ”Știința și
tehnica – trecut, prezent și
viitor”, ediția a III-a
Acord de parteneriat
educațional

Rus Gabriela, Cercel Ana Maria, Paraschiv
Camelia,
Damian
Carmen,
Obogeanu
Gheorghița

Paraschiv Camelia, Rus Gabriela

Paraschiv Camelia, Rus Gabriela
Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA

Acord de parteneriat
educațional
Acord de parteneriat
educațional

Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA
Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA

Acord de parteneriat
educațional
Acord de parteneriat
educațional
Acord de parteneriat
educațional
Acord de parteneriat
educațional
Acord de parteneriat
educațional
Acord de parteneriat
educațional

Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA
Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA
Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA
Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA
Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA
Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA

Acord de parteneriat
educațional
Acord de parteneriat
educațional
Acord de parteneriat
educațional

Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA
Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA
Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA

Acord de parteneriat
educațional
Acord de parteneriat
educațional
Acord de parteneriat
educațional
Acord de parteneriat
educațional
Acord de parteneriat
educațional

Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA
Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA
Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA
Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA
Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA

Acord de parteneriat educațional

Rus Gabriela, Paraschiv Camelia, Obogeanu
Gheorghița , Cercel Ana MARIA

Proiect educațional ”Știință și
tehnică – trecut, prezent și
viitor”

Rus Gabriela, Cercel Ana MARIA, Paraschiv
Camelia, Obogeanu Gheorghița

27.

Colegiul Tehnic nr.2 Târgu
Jiu
Asociația Caritas-Asistență
Socială
Palatul Copiilor Bacău

28.

Școala Gimnazială Vădeni

29.

Clubul Copiilor și Elevilor
Petroșani
Direcția
generală
de
asistență socială și protecția
copilului Hunedoara
Fundația Noi Orizonturi

25.
26.

30.

31.

32.
33.
34.
35.

36.

37.

Colegiul Tehnic ”Mihai
Viteazu” Vulcan
Junior
Achievement
Romania
Școala Gimnazială ”I.G.
Duca” Petroșani
Universitatea din Craiova

Asociația
”Așezământul
providența divină – Iulian
misionarul”
Liceul Tehnologic “Avram
Iancu” Tg-Mures

38.

Colegiul Tehnic
Costin” Roman

39.

Clubul copiilor si elevilor
Petrosani

40.

Scoala Gimnaziala Ziduri

41.

Liceul
Tehnologic
“Dimitrie Filipescu” Buzau

42.

Liceul Teoretic “Callatis”
Mangalia
Școala Gimnazială ”I.D.
Sârbu” Petrila
Școala Gimnazială ”I.D.
Sârbu” Petrila
Școala Gimnazială ”I.D.
Sârbu” Petrila
Școala Gimnazială ”I.D.
Sârbu” Petrila

43.
44.
45.
46.

“Miron

Parteneriat
educațional
interjudețean
Contract de parteneriat ”Turn
things around”
Contract de parteneriat ”Ecoreporteri în acțiune”
Simpozionul
Internațional ”Consilierea și
orientarea elevilor în context
european”
Ziua Porților Deschise
Convenție de colaborare
Acord de parteneriat ”Clubul de
inițiativă comunitară pentru
tineret IMPACT”
Acord de parteneriat ”Obiceiuri
și tradiții din Valea Jiului”
Acord de participare Job
Shadow Day
Acord de parteneriat ”24
Ianuarie, 1959”
Protocol
de
parteneriat ”Atelierul de limbi
moderne – Cultură și civilizație
spaniolă”
Proiect
de
parteneriat
educațional
”Dăruind
vei
dobândi”
Protocol de parteneriat “Hai-hui
prin Transilvania”
Acord de parteneriat “Concursul
national
de
referate
si
comunicari
stiintifice
INFOTEHNICA”
Acord
de
parteneriat
“Informatica on-line”, cu tema
“Traditii specifice romanesti in
context european”
Protocol
de
colaborare
“Armonie in diversitate”, editia
a III-a
Acord de parteneriat pentru
educatie
pentru
concursul
international
“Descopera
Europa”
Acord de parteneriat “Copiii si
marea”, concurs international
Acord de parteneriat ”Sarea-n
bucate”
Acord de parteneriat ”Pizza
mesager”
Acord de parteneriat ”Tradiții și
obiceiuri locale”
Acord
de
parteneriat ”Diamantele și
culorile pădurii”

Rus Gabriela
Rus Gabriela
Rus Gabriela , Cercel Ana Maria, Paraschiv
Camelia
Rus Gabriela, Cercel Ana MARIA, Paraschiv
Camelia, Obogeanu Gheorghița

Rus Gabriela, Cercel Ana MARIA, Paraschiv
Camelia, Obogeanu Gheorghița
Galeș Zina
Galeș Zina, Damian Carmen

Rus Gabriela, Cercel Ana MARIA, Paraschiv
Camelia, Obogeanu Gheorghița
Rus Gabriela, Cercel Ana MARIA, Paraschiv
Camelia, Obogeanu Gheorghița
Galeș Zina
Galeș Zina, Trante Alexandra

Cadre didactice din liceu

Gales Zina, Stoica Valentin, Pintea Cristian,
Cercel Ana Maria, Vesa Raluca, Marioane
Cristiana, Vasile Larisa
Gales Zina, Niculescu Oana, Rus Gabriela,
Cercel Ana Maria, Paraschiv Camelia

Gales Zina, Cercel Ana Maria

Gales Zina, Cercel Ana Maria, Paraschiv
Camelia
Gales Zina, Cercel Ana Maria

Gales Zina, Cercel Ana Maria
Rus Gabriela, Cercel Ana MARIA,
Camelia, Obogeanu Gheorghița
Gales Zina, Cercel Ana Maria,
Camelia
Gales Zina, Cercel Ana Maria,
Camelia
Rus Gabriela, Cercel Ana MARIA,
Camelia, Obogeanu Gheorghița

Paraschiv
Paraschiv
Paraschiv
Paraschiv

9.VENITURI REALIZATE 2017
Venituri din închirieri-27256 Lei

Taxe și alte venituri din învățământ 2080 Lei
Alte venituri 3962 lei
Donații și sponsorizări 29682 Lei
Total 62980 lei

10. Burse 2017-2018
-Burse sociale -116
-Burse ,,Bani de liceu”-10
-Burse profesionale -163
-1 Bursă specială

11. ANALIZA ACTIVITAŢII ARIEI CURRICULARE LIMBĂ ŞI
COMUNICARE
ANALIZA ACTIVITĂȚII ARIEI CURRICULARE
“LIMBĂ ȘI COMUNICARE”
ANUL ȘCOLAR 2017-2018
1.COMPONENȚA COMISIEI :
-Coman Ruxandra (responsabil arie curriculară Limbă și comunicare)
-Ilioni Cristina (responsabil Catedra de Limba și literatura română)
-Pato Bianca
-Radu Adriana
-Tereblecea Gheorghe
-Andraș Esther(responsabil Catedra de Limbi moderne)
-Câmpean Gabriela
-Stelli Ioana
-Avram Gabriela
-Mareș Pamela
-Lăpugean L.

2.OBIECTIVE URMĂRITE:





















Întocmirea și completarea corectă a documentelor școlare aferente primului semestru;
Folosirea metodelor şi procedeelor moderne de predare – învăţare – evaluare în scopul
dobândirii competenţelor prevăzute în programele şcolare;
Desfășurarea unor lecții interesante și atractive care să asigure participarea eficientă a
elevilor în procesul de predare-învățare și orientarea eforturilor în scopul diminuării
absenteismului;
Desfășurarea unor activități metodico-știintifice care să reflecte activitatea didactică de la
clasă;
Întocmirea portofoliului personal, conform cerințelor realizării unui învățământ de calitate;
Întocmirea testelor care să asigure evaluarea predictivă și formativă unitară la nivelul
catedrelor;
Realizarea subiectelor de evaluare orală, a fișelor de lucru și a suporturilor de curs în scopul
eficientizării activității didactice;
Perfecționarea continuă a membrilor ariei curriculare;
Utilizarea mijloacelor audio-video şi a Internetului în procesul de predare;
Marcarea evenimentelor cruciale ale istoriei neamului;
Comemorarea scriitorilor din literatura română şi universală prin diverse activităţi
extracurriculare;
Îmbogăţirea experienţei de viaţă a elevilor prin derularea diferitelor activităţi la nivelul
şcolii şi la nivel local;
Stimularea elevilor în vederea dezvoltării interesului pentru lectură și orientarea acestora
spre Centrul de Documentare și Informare;
Prezentarea unor materiale pe teme de specialitate la nivelul fiecărei catedre;
Organizarea și desfășurarea ședințelor ariei curriculare și prezentarea unor materiale de
specialitate în cadrul acestora;
Realizarea unor activități care să reflecte aspecte de cultură și civilizație britanică și americană;
Desfășurarea programului de pregătire în vederea susținerii examenelor naționale;
Promovarea imaginii şcolii prin realizarea de materiale și panouri care să ilustreze gama variată de
activităţi extracurriculare desfăşurate;

Implicarea în diferite proiecte;



Încheierea unor parteneriate cu diverse asociații.

3.ANALIZA SWOT
În anul şcolar 2017-2018, activitatea ariei curriculare Limbă şi comunicare a început cu
stabilirea Planului managerial pentru anul şcolar în derulare. De asemenea, pentru un demers
didactic eficient, au fost stabilite responsabilităţile fiecărui membru, activitatea profesorilor
desfășurându-se potrivit obiectivelor și termenelor din planul managerial.
Întreaga activitate a profesorilor de limba română si limbi moderne a fost focalizată pe
aplicarea cerinţelor curriculumului şcolar specific învăţământului liceal și profesional, prin raportare
directă la particularităţile colectivelor de elevi. Să nu uităm că prin literatură, considerată o artă a
cuvântului, se dezvoltă sensibilitatea estetică a elevilor şi se realizează conştientizarea propriei
identităţi culturale a acestora.
Ca atare, membrii ariei curriculare Limbă şi comunicare și-au propus să desfășoare activități
instructive și educative care s-au centrat pe asigurarea formării corespunzătoare a personalității
tinerei generații și a pregătirii ei profesionale cât mai strâns legate de viață, de activitatea socioprofesională, morală și cetățenească.
Rezultatelor elevilor la sfârșitul anului școlar indică următoarea situație: inexistența
corigențelor, existența unui număr de 34 de situații neîncheiate la liceu, iar la clasele gimnaziale, 22
de corigențe și 4 situații neîncheiate. S-a constatat că ponderea cea mai mare o au mediile de 5 și 6.
În privința rezultatelor de la examenul de Evaluare Națională, la disciplina limba şi literatura
română, s-a constatat un procent ridicat de promovabilitate 66,66%.
PUNCTE TARI
 Activităţi metodico-ştiinţifice



Întocmirea planificărilor calendaristice şi predarea acestora la termenul stabilit;



Participarea la cercurile de specialitate;




Întocmirea portofoliului personal: membrii ariei curriculare;
Întocmirea portofoliului ariei curriculare “Limbă și comunicare”: Coman R.;





Întocmirea portofoliului Catedrei de Limba și literatura română: Ilioni C.;
Întocmirea portofoliului Catedrei de Limbi moderne: Andraș E.;
Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de catedră (lunar)și a ședințelor
curriculară(semestrial);



Participarea la consfătuirea cadrelor didactice desfășurată la Inspectoratul Școlar Județean
Deva: membrii ariei curriculare;



Pregătirea consecventă a cadrelor didactice pentru ore;




Întocmirea fişelor de lucru şi a altor materiale-suport necesare în predarea eficientă;
Întocmirea de Planuri de intervenție personalizate pentru elevii cu CES (Coman R., Pato
B., Andraș E.);




Elaborarea subiectelor și a baremului de corectare pentru testele inițiale: membrii ariei curriculare;
Corectarea testelor și realizarea tabelelor-matrice: membrii ariei curriculare;



Participarea în calitate de evaluatori la simularea examenelor naționale: Coman R. Ilioni
C. .,Pato B., Radu A.;
Participarea în calitate de evaluatori la examenul de Bacalaureat: Ilioni C., Pato B., Radu
A.;



de

arie



Participarea ca profesor – asistent la Simularea Examenului de Bacalaureat (decembrie, 2017):
Andraș E.;



Evaluarea activității didactice prin asistența la ore și prin întocmirea fișei de evaluare a
lecției de către dna prof. Andraș E.;




Pregătirea elevilor pentru bacalaureat în cadrul programului ROSE: Coman R., Pato B.,
Radu A., Andraș E.;
Pregătirea elevilor pentru Evaluarea Națională: Radu A.

CURSURI DE FORMARE
 Participarea la programul de formare cu tema “Stilurile de învățare în activitatea didactică” (CCD
Deva): Coman R., Ilioni C., Pato B., Radu A., Tereblecea G., Stelli I.;
 Participarea la programul de formare cu tema ,,Metode și strategii moderne de predare-învățareevaluare”, CCD Deva, 2018: Coman R., Ilioni C., Pato B., Radu A.;
 Participarea la programul de formare cu tema ,,Utilizarea eficientă a timpului în procesul de
învățământ”, CCD Deva, 2018: Coman R., Ilioni C., Pato B., Radu A.;
 Participarea la programul de formare cu tema ,,Repere actuale în managementul clasei de elevi”,
CCD Deva, 2018: Coman R., Ilioni C., Pato B., Radu A.;
 Participarea la programul de formare cu tema: „Abilitare curriculară – limbi moderne”, CCD Deva:
Mareș P., Stelli I.;
 Desfășurarea programului de master – Studii de limbă și literatură în spațiul anglo-saxon, Univ.
Aurel-Vlaicu, Arad: Andraș E.;
 Desfășurarea programului de master Managementul resurselor umane, anul II – Stelli Ioana.


















 Activitati extracurriculare

Participarea la Campania de voluntariat SNAC „Săptămâna legumelor și a fructelor
donate” . Participanți: membrii ariei curriculare;
Desfășurarea unor activități sub egida mottoului ,,Lumea mea depinde de noi” în cadrul
Săptămânii naționale a educației globale: Coman R., Ilioni C., Pato B.;
Desfășurarea momentului omagial Liviu Rebreanu (noiembrie 2017): Coman R., Ilioni C.,
Pato B.;
Organizarea activităților extracurriculare în cadrul săptămânii “Școala altfel”: membrii ariei
curriculare;

Donații în cadrul proiectului de parteneriat educațional “E uşor să faci bine. Nu arunca,
donează!”, iniţiat de prof. Coman R. în colaborare cu prof. Pinko L. de la Liceul
Tehnologic “Retezat”-Str.Șc. Gimnazială Nr.2 Uricani și cu beneficiarii de la Centrul de
Plasament Lupeni. Tematica activităţilor: Dăruieşte bucurie copiilor! (5 octombrie 2017),
Ghetuţele lui Moş Nicolae! (6 decembrie 2017), Daruri de Paști, Ziua Copilului.
Participanți: colectivul școlii;
Moment artistic în vederea întâmpinării Sărbătorilor de iarnă, conform tradiției
(cancelarie): membrii ariei curriculare;
Moment artistic închinat Zilei Culturii Naționale, 15 Ianuarie: Coman R., Ilioni C., Pato
B., Radu A.;
Moment artistic dedicat zilei de 24 Ianuarie, desfășurat la Sala de Marmură a Primăriei
Petroșani: Coman R., Ilioni C., Pato B., Radu A.;
Expoziţie de mărţişoare şi felicitări: membrii ariei curriculare;
Moment artistic dedicat zilei de 8 Martie: membrii catedrei de Lb. și literatura română;
Participarea la programul de activități desfășurate în cadrul vizitei din proiectul Erasmus+:
Coman R., Ilioni C;
Editarea revistei Babel cu ISSN 2392-9871; ISSN-L2392-9871 și participarea cu articole: Andraș
E. și membrii ariei curriculare;
Coordonarea unei echipe de elevi în cadrul activității Măsuri de prim-ajutor, organizat de școala
Sanitară Postliceală ”Carol Davila” Petroșani – Andraș E.
Promovarea imaginii şcolii în cadrul Târgului de oferte educaționale – Universitatea din Petroșani
– Andraș E.;
Participarea la Simpozionul Internaţional ,,Consilierea şi orientarea elevilor în context European”
desfăşurat la Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroşani (mai 2018): Coman R., Ilioni C., Pato
B., Andraș E., Câmpean G.;








Participarea în calitate de coordonator la concursul de eseuri pentru liceeni ,,Justiția prin ochii
mei”: prof. Ilioni C., participant: Ștefu Ana-Maria (Premiul I);
Excursie în orașul Târgu-Jiu, cu ocazia Zilei Copilului (elevi din clasa a X-a D și a XI-a E): Coman
R.;
Participarea în calitate de coordonator la concursul Intercultural Traditions: prof. Ilioni C.
participant: Apălimăriței Flavius, clasa a IX-a A;
Vizită la Azilul Petrila-Lonea, publicarea unui articol: Tereblecea G.;
Plantare de arbori– nuci americani- în Parcul Pieței: Tereblecea G.;
Realizarea unor activităţi care să reflecte aspecte de cultură şi civilizaţie modernă:
 Halloween: 31.10.2017 -membrii catedrei de Limbi moderne;
 Balul Bobocilor: Stelli I., Mareș P.;
 Thanksgiving Day: 24.11.2017 – Andraș E., clasele IX E, XI E;
 Canciones de Navidad în cadrul Serbării de Crăciun: 21.12.2017-Mareș P.;
 Recital de poezie la Asociația Les Amis de la France- Mareș P.;
 Colinde în lb. spaniolă, in cadrul spectacolului organizat de Sc. Gimnaziala I.G. Duca
Petroșani – Mareș P.

PUNCTE SLABE






Rezultate foarte slabe la simularile care vizează examenele naționale: EVALUARE
NATIONALĂ și BACALAUREAT;
Nestăpânirea, de către elevi, a unor concepte operaţionale, specifice fiecărei discipline,
care să le permită aprofundarea literaturii române şi universale, a noţiunilor de limbă şi
comunicare ori insuficienţa vocabularului;
Neimplicarea elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură în favoarea folosirii
permanente a calculatorului;

Nu s-a desfașurat un program susținut cu elevii slabi la învațătură din cauza dezinteresului
acestora.

OPORTUNITĂȚI







Cadre didactice competente care se implică activ în realizarea activităţilor propuse;
Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD si universităţi;
Implicarea profesorilor şcolii în programe şi proiecte;
Realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor de limbă română şi limbi moderne;
Atitudinea încurajatoare a cadrului didactic în formarea competenţelor de lectură;
Implicarea elevilor în activități extracurriculare.

AMENINȚĂRI








Pasivitatea și lipsa motivației elevilor în învățare;
Dezinteresul unor familii pentru educaţia copiilor, dezinteresul fata de eşecul şcolar al propriilor copii;
Apariția sentimentului de inferioritate la unii elevi cu posibilități intelectuale;
Lipsa de interes a elevilor pentru studiul literaturii române şi a limbilor moderne;
Dezvoltarea unor trăsături de personalitate ale elevilor vizibile la nivel comportamental, în sens negativ;
Absenteismul (generat, în majoritatea cazurilor,de angajarea elevilor în câmpul muncii pentru a se
susţine financiar);
Lipsa de optimism a unor elevi în privinţa efectelor şi beneficiilor pe care le asigură parcurgerea
conţinuturilor învăţării.

PROPUNERI



Intensificarea pregatirii elevilor pentru examenele naționale;
Eliminarea situațiilor neîncheiate;




Menținerea unor relații afective între cadrele didactice și elevi;
Acordarea unei atenții sporite elevilor slabi la învățătură;




Asigurarea unei bune frecvențe la ore a elevilor prin desfășurarea unor lecții atractive și
antrenante;
Dinamizarea elevilor cu posibilități intelectuale;

2. ANALIZA ACTIVITĂŢII CATEDREI DE LIMBA ȘI
LITERATURA ROMÂNĂ
RESPONSABILUL ARIEI CURRICULARE,
PROF.COMAN RUXANDRA
ANALIZA ACTIVITĂŢII CATEDREI DE
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
ANUL ȘCOLAR 2017-2018
1. COMPONENȚA CATEDREI
*Coman Ruxandra
*Ilioni Cristina
*Pato Bianca
*Radu Adriana
*Tereblecea Gheorghe
2. OBIECTIVE URMĂRITE
 Reactualizarea planificărilor calendaristice, conform structurii anului școlar și a programelor
școlare în vigoare;
 Pregătirea profesională continuă și perfecționarea membrilor catedrei;
 Folosirea metodelor activ-participative la clasă;
 Utilizarea mijloacelor audio-video și a Internetului în procesul de predare;
 Stimularea elevilor în vederea dezvoltării interesului pentru lectură și orientarea acestora spre
biblioteca scolii;
 Desfășurarea unor activități metodico-știintifice care să reflecte activitatea didactică de la clasă;
 Organizarea unor momente literar-muzicale cu ocazia unor evenimente culturale și istorice;
 Participarea membrilor catedrei la simpozioane și sesiuni de referate și comunicări științifice;
 Pregatirea elevilor în vederea olimpiadei școlare;
 Îndrumarea și pregătirea elevilor pentru sesiuni de referate și comunicări științifice;
 Schimb de experientă la nivelul catedrei prin lecții deschise;
 Întocmirea portofoliului personal, conform cerințelor realizării unui învățământ de calitate;
 Întocmirea testelor care să asigure evaluarea predictivă și formativă unitară la nivelul catedrei;
 Realizarea subiectelor de evaluare orală, a fișelor de lucru și a suporturilor de curs în scopul
eficientizării activității didactice;
 Desfășurarea unor lecții interesante și atractive care să asigure participarea eficientă a elevilor în
procesul de predare-învățare și orientarea eforturilor în scopul diminuării absenteismului;
 Alcătuirea unor seturi de exerciții pentru evaluarea competențelor elevilor;
 Colaborarea strânsă cu Centrul de Documentare și Informare;
 Participarea la diferite activități organizate la nivelul judetului, orașului și școlii;
 Întreținerea și reactualizarea cabinetelor;
 Organizarea și desfășurarea ședintelor de catedră și prezentarea unor materiale de specialitate în
cadrul acestora;
 Implicarea în diferite proiecte;
 Încheierea unor parteneriate cu diverse asociații.
3. ANALIZA SWOT

În contextul actual, când are loc un proces intens de scădere a interesului elevilor pentru actul
învațării, efectuăm analize periodice cu scopul stabilirii situației reale și a măsurilor ce se impun pentru
depășirea disfuncționalităților ce pot apărea în procesul instructiv-educativ.
În anul școlar 2017-2018, membrii Catedrei de limba și literatura romana s-au mobilizat în
scopul realizării unui învațământ de calitate, urmărind permanent obiectivele propuse, fără a eluda însă
alte aspecte de natură să contribuie la dezvoltarea multilaterală a personalității elevilor.
În centrul atenției s-au situat activitățile curriculare, nefiind excluse din sfera preocupărilor cele
extracurriculare, toate având ca finalitate socializarea elevilor, educarea acestora în spiritul muncii în
echipă, cultivarea gustului pentru actul de cultură, formarea deprinderilor de a se conforma unui
program specific procesului de învățământ și de a fi receptivi la informații care să le permită ieșirea
din sistem apți pentru a se integra în societate.
Procesul de predare-invatare-evaluare a constituit o preocupare esențială a activității membrilor
catedrei, prin care s-a urmărit dezvoltarea competențelor impuse de programele școlare, precum și
inregistrarea unor rezultate în măsură să reflecte asteptările școlii, familiei și societății.
În prim-planul activității noastre, s-a situat antrenarea elevilor în actul de predare-învățare, astfel
încât să eliminam mediocritatea, să crestem procentul de promovabilitate, să-i determinăm pe aceștia
să conștientizeze importanța instrucției și a educației. A fost o muncă dificilă, cu un echilibru precar
între reușită și eșec în cazul unor elevi cu o atitudine negatoare față de școală.
Rezultatelor elevilor la sfârșitul anului școlar indică următoarea situației: inexistența corigențelor,
existența unui număr de 34 de situații neîncheiate la liceu, iar la clasele gimnaziale, 22 de corigențe și
4 situații neîncheiate. S-a constatat că cea mai mare pondere o au mediile de 5 și 6.
În privința rezultatelor de la examenul de Evaluare Națională, la disciplina limba şi literatura
română, s-a constatat un procent ridicat de promovabilitate 66,66%.

PUNCTE TARI
ACTIVITĂȚI METODICO-ȘTIINȚIFICE























Întocmirea planificărilor calendaristice și predarea acestora la termenul stabilit;
Întocmirea planului anual de muncă a catedrei: Ilioni C.;
Definitivarea normele didactice: Ilioni C.;
Întocmirea portofoliului catedrei: Ilioni C.;
Întocmirea portofoliului ariei curriculare Limbă și comunicare: Coman R.;
Pregătirea și redactarea materialului pentru raportul de activitate a catedrei: Ilioni C.;
Elaborarea subiectelor și a baremului de corectare pentru testele iniţiale: membrii catedrei;
Corectarea testelor inițiale și realizarea tabelelor-matrice;
Realizarea orelor de pregătire suplimentară cu elevii înscriși în programul ROSE: Coman R., Pato
B., Radu A;
Procurarea manualelor și a altor cărți de pregătire pentru bacalaureat: membrii catedrei;
Elaborarea subiectelor pentru evaluarea orală și scrisă la clasă a elevilor: membrii catedrei;
Întocmirea unor seturi de teste de diferite tipuri, concepute astfel încât să demonstreze valorificarea
ideilor novatoare în procesul modernizării lecțiilor: membrii catedrei;
Intocmirea fișelor de lucru necesare diferitelor tipuri de lecții și a altor materiale-suport în predarea
eficientă: membrii catedrei;
Pregatirea consecventă a cadrelor didactice pentru ore;
Participarea la consfătuirea cadrelor didactice de limba și literatura română desfășurată la
Inspectoratul Școlar Județean Deva: Coman R., Ilioni C., Pato B., Radu A.;
Abordarea metodelor moderne în procesul de predare-învățare-evaluare;
Alcătuirea unor proiecte didactice specifice disciplinei;
Realizarea situației statistice privind rezultatele elevilor la sfârșitul semestrului I de către fiecare
cadru didactic;
Completarea portofoliului personal, conform cerințelor Comisiei de Calitate, dar și ale disciplinei;
Participarea la ședintele de catedră și prezentarea unor lucrări pe teme de specialitate;
Corectarea lucrărilor la simularea examenului de bacalaureat și evaluare națională: membrii
catedrei;
Desfășurarea orelor de pregătire suplimentară în vederea examenului de Evaluare națională si a
examenului de Bacalaureat: membrii catedrei;

 Participarea în calitate de evaluatori la simularea examenelor naționale: Coman R., Ilioni C., Pato
B., Radu A., Tereblecea G.;
 Participarea în calitate de evaluatori la examenul de Bacalaureat: Ilioni C., Pato B., Radu A.;
 Obţinerea gradului didactic I: Ilioni C.
CURSURI DE FORMARE
 Participare la programul de formare cu tema ,,Stiluri de învățare”, CCD Deva, 2017: Coman R.,
Ilioni C., Pato B., Radu A., Tereblecea G.;
 Participarea la programul de formare cu tema ,,Metode și strategii moderne de predare-învățareevaluare”, CCD Deva, 2018: Coman R., Ilioni C., Pato B., Radu A.;
 Participarea la programul de formare cu tema ,,Utilizarea eficientă a timpului în procesul de
învățământ”, CCD Deva, 2018: Coman R., Ilioni C., Pato B., Radu A.;
 Participarea la programul de formare cu tema ,,Repere actuale în managementul clasei de elevi”,
CCD Deva, 2018: Coman R., Ilioni C., Pato B., Radu A.;
 Participarea la Forumul Educațional Magister 2017: Coman R., Ilioni C., Pato B., Radu A.;
ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
 Participarea la Campania de voluntariat SNAC „Săptămâna legumelor și a fructelor donate” Coman
R., Ilioni C., Pato B., Radu A.;
 Moment omagial ,,Liviu Rebreanu”: Coman R., Ilioni C., Pato B.;
 ,,Lumea mea depinde de noi”- activități desfășurate în cadrul Săptămânii educației globale: Coman
R., Ilioni C., Pato B., Radu A.;
 Moment artistic dedicat zilei de 1 Decembrie: membrii catedrei;
 Donații în cadrul proiectului de parteneriat educațional “E ușor să faci bine. Nu arunca, donează!”,
iniţiat de prof. Pinko L. de la Liceul Tehnologic “Retezat” Uricani, coordonat de prof. Coman R.
Momente: Ziua Mondială a educației, Ghetuțele lui Moș Nicolae, Daruri de Paști. Participanți:
Pato B., Radu A., Ilioni C.;
 Moment artistic dedicat Sărbătorilor de iarnă, conform tradiției (Cancelarie): membrii catedrei;
 Moment artistic închinat Zilei Culturii Naționale, 15 Ianuarie: Coman R., Ilioni C., Pato B., Radu
A.;
 Moment artistic dedicat zilei de 24 Ianuarie, desfășurat la Sala de Marmură a Primăriei Petroșani:
Coman R., Ilioni C., Pato B., Radu A.;
 Moment artistic dedicat zilei de 8 Martie: membrii catedrei;
 Expoziţie de mărţişoare şi felicitări: membrii catedrei;
 Participarea la programul de activități desfășurate în cadrul vizitei din proiectul Erasmus+: Coman
R., Ilioni C;
 Participarea la Simpozionul Internaţional ,,Consilierea şi orientarea elevilor în context European”
desfăşurat la Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroşani (mai 2018): Coman R., Ilioni C., Pato
B. ;
 Participarea în calitate de coordonator la concursul de eseuri pentru liceeni ,,Justiția prin ochii mei”:
prof. Ilioni C., participant: Ștefu Ana-Maria, clasa a IX-a A (Premiul I);
 Participarea în calitate de coordonator la concursul Intercultural Traditions: prof. Ilioni C.
participant: Apălimăriței Flavius, clasa a IX-a A;
 Vizită la Azilul Petrila-Lonea, publicarea unui articol: Tereblecea G.;
 Plantare de arbori– nuci americani- în Parcul Pieței: Tereblecea G.
PUNCTE SLABE
Menținerea unui procent mare de mediocritate;
 Nu s-a desfașurat un program susținut cu elevii slabi la învațătură din cauza dezinteresului
acestora;
 Nediferenţierea parcursurilor de învăţare pentru elevii cu dificultăţi de învăţare sau capabili de
performanţe superioare.
OPORTUNITĂȚI
 Cadre didactice competente care se implică activ în realizarea activităţilor propuse;






Interes pentru perfecționare și autoperfecționare;
Implicarea profesorilor şcolii în programe şi proiecte;
Realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor de limba si literatura română;
Atitudinea încurajatoare a cadrului didactic în formarea competenţelor de lectură.

AMENINȚĂRI
 Numărul destul de mare al unor elevi lipsiti de motivația învățării;
 Dezinteresul unor familii pentru educaţia copiilor și față de eșecul școlar al propriilor copii;
 Lipsa de interes a elevilor pentru studiul limbii si literaturii române și a limbilor străine.
PROPUNERI





Diminuarea numărului de situații neîncheiate
Intensificarea pregătirii elevilor în vederea susținerii examenelor naționale ;
Acordarea unei atenții sporite elevilor slabi la învățătură;
Asigurarea unei bune frecvențe la ore a elevilor prin desfășurarea unor lecții atractive și
antrenante;
 Desfășurarea unor programe de recuperare pentru elevii cu rezultate slabe la învățătură;
 Dinamizarea elevilor cu posibilitati intelectuale;
 Desfășurarea tuturor activităților prevăzute în planul de activități, precum și a altor acțiuni
neplanificate;
Responsabilul catedrei,
Ilioni Cristina

13. RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI
DIRIGINTILOR
Raport privind activitatea
COMISIEI DIRIGINTILOR
Obiective urmărite:
- Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului școlar si comunitar al elevilor, in
vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: absenteism, violenta verbala si
fizica, abandon școlar;
- Atragerea COMISIEI DIRIGINTILOR și implicit a elevilor în activități si programe de socializare
si culturalizare;
- Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali si cu familia, în vederea evitării
abandonului școlar, precum si pentru monitorizarea si oferirea de consiliere elevilor proveniți din
mediul familial dezorganizat;
- Dezvoltarea personalității elevilor in vederea dobândirii de abilități si competențe care să le asigure
o integrare eficientă in grup si in viața comunității;
- Educarea in spiritul respectării drepturilor si libertăților fundamentale ale omului, al demnității si al
toleranței;
- Cultivarea sensibilității fața de problematica umană si de valorile morale si civice;
- Asigurarea eficienţei proiectării curriculare şi extraşcolare a activităţilor educative a diriginţilor;
- Asigurarea eficienţei proiectării activităţilor educative a diriginţilor la nivelul comisiei metodice a
diriginţilor;
- Întărirea statutului activităţilor educative ca spaţiu de dezvoltare personală, socială şi profesională a

elevilor ;
- Întărirea statutului activităţilor educative ca spaţiu de dezvoltare personală, socială şi profesională a
elevilor
- Redimensionarea activităţilor educative din perspectiva valenţelor educaţiei de impact;
- Întărirea statutului activităţilor educative ca spaţiu de optimizare şi consolidare a parteneriatului
şcoală-familie;
- Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative prin promovarea colaborărilor si parteneriatelor
la nivelul comunității locale;
- Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative prin popularizarea rezultatelor deosebite ale
şcolii în mass- media;
- Profesionalizarea activităţilor educative prin perfecţionarea metodelor, instrumentelor, resurselor
didactice utilizate în actul educaţional;
- Monitorizarea si evaluarea (finala) a activității educative membrilor comisiei metodice.

Puncte tari:
- Atingerea obiectivelor specifice orientării si consilierii in unitatea noastră, prevăzute in
planul de activități, aprobat de conducerea scolii;
- Familiarizarea diriginților, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de
interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere
cu părinţii, dar luarea in considerare si a necesităților educative ivite ulterior;
- Constituirea Consiliului Consultativ al fiecărei clase şi elaborarea tematicilor pentru întâlnirile
acestuia;
- Orele de dirigenţie desfăşurate conform planificărilor calendaristice întocmite de diriginţi, de
multe ori la sugestiile elevilor, au avut teme diverse de larg interes;
- Coordonarea colectivelor de elevi şi întocmirea documentelor specifice activităţii dirigintelui au
fost în conformitate cu ghidul metodologic privind activitatea educativă;
- Dimensionarea corecta a relației părinte – elev - profesor;
- Implicarea diriginților in proiecte si programe interne;
- Întâlniri periodice cu Comitetul Consultativ al Părinților;
- Întâlnire cu reprezentanții ONG Caritas pentru promovarea voluntariatului.
- Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi,
profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ;
- Preocuparea şi implicarea diriginţilor în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi
promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă prin afișarea acestora in catalog;
- Implicarea diriginților în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip
elev-elev sau elev–profesor;
- În majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism
şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea
sancţiunilor conform ROI etc.);
- Realizarea unei componente speciale a educației permanente prin consilierea elevilor cu
probleme de comportament, in vederea integrării optime in viața școlii si in viața sociala;
- Atingerea obiectivelor specifice orientării si consilierii in unitatea noastră, prevăzute in planul
de activități, aprobat de conducerea scolii;

Puncte slabe:
-

Dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul
obligatoriu, ca urmare a plecării părinților la muncă in străinătate si a lipsei de supraveghere;
Motivația scăzuta a părinților si a elevilor fata de activitățile educative;

-

Abilități personale de relaționare scăzute la elevii cu probleme comportamentale;

Resp. COMISIEI DIRIGINTILOR,
Prof. Câmpean Gabriela Corina

14.COMISIA PENTRU PROGRAME DE SUSȚINERE
EDUCAȚIONALĂ
Raport de activitate pentru anul școlar 2017-2018
Responsabil: prof. Andraș Esther
Obiectivele comisiei au vizat:
1. Optimizarea procesului de integrare şi adaptabilitate la programul colegiului.
2. Stimularea performanţei şcolare.
3. Sprijinirea elevilor care întâmpină dificultăţi în procesul de învăţare.
4. Diversificarea ofertei educative a colegiului la disciplinele şi domeniile euristice şi artistice care nu
beneficiază de un suport de timp suficient.
5. Sprijinirea pregătirii elevilor pentru susţinerea cu succes a examenului de bacalaureat şi a
concursului de admitere în instituţiile de învăţământ superioare.
La sfârșitul anului școlar au fost îndeplinite următoarele deziderate:
1. S-au derulat programe de pregătire pentru participarea la competiţii şi olimpiade şcolare,
concursuri sportive sau pe discipline (discipline tehnice, limba română, etc) Coordonatorul
activității: responsabilul comisiei pentru olimpiade şi concursuri şcolare: Hanumolo Daniela
2. Au fost realizate publicaţiile şcolare “Leonida – ALTFEL” - Responsabil: Cercel Anamaria; și
Revista multiculturală “Babel” - Responsabil: Andraș Esther
3. Au avut loc participări la activități de cooperare europeană (Erasmus, Leonardo da Vinci)
Coordonatorul activității: responsabilul comisiei pentru proiecte europene: Cercel Anamaria
4. S-a asigurat asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare.
Investigarea psihopedagogică a elevilor s-a efectuat de către psihologul școlar în cabinetul de
specialitate (Muntean Florin)
5. S-a derulat un program de pregătire pentru examenul de bacalaureat şi concursul de admitere.
6. Au fost organizate activităţi de dezvoltare personală (autocunoaştere, a învăţa să înveţi,
abilităţi de comunicare) prin aplicarea de chestionare, interviuri şi dezbateri.
Au coordonat activitatea: responsabilul comisiei diriginților: Câmpean Gabriela și consilierul educativ:
Anamaria Cercel
A fost încheiat un parteneriat cu Organizația Caritas în vederea derulării unor activităţi care vizează
dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului (integrare socială, coduri de conduită, atitudine

responsabilă faţă de mediul înconjurător etc); stil de viaţă sănătos (prevenţia comportamentelor de risc:
alcool, tutun, droguri, alimentaţie sănătoasă, regimul de viaţă, dezvoltare durabilă etc)
7. Au funcționat cu succes atelierele tematice:
Atelierul de lb engleză – responsabil: Câmpean Gabriela
Atelierul “Impact” – responsabil: Damian Carmen
8. S-au desfășurat activități de Educație pentru cariera
Grup ţintă: Elevii din clasele a XI-a şi a XII-a
Activitatea: Întâlniri cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior, încheierea de parteneriate cu
Universitatea din Petroșani.
9. S-a derulat cu succes programul de suport educațional și social “Laptele și cornul”.
Grup țintă: preșcolarii și elevii claselor V-VIII; Responsabil: șeful Comisiei “Laptele și cornul”: Manea
Roxana
10. Elevii au beneficiat de o gamă variată de activități cultural-artistice, ecologice și de voluntariat.

15. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE CURRICULUM
RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI DE CURRICULUM
AN ŞCOLAR 2017 – 2018
I.

STRUCTURA COMISIEI:

RESPONSABIL: SARPE ALINA
MEMBRI: Coman Ruxandra, Vanko Jana, Sfia-Merei Ramona, Costea Dacia, Damian Carmen, Cercel Ana
Maria, Goia Lidia, Şamotă Mihaela, Preda Tamara
1. SUBCOMISIA CDS SI CDL
RESPONSABIL: Niculescu Oana
Membri: Josan Diana, Marioane Cristiana, Codrea Corina, Vințan Luminița
2. SUBCOMISIA DE PLANIFICARE A PRACTICII
RESPONSABIL:Vladuceanu Atena
MEMBRI: Galeş Zina, Boboc Mariana,Hanumolo Daniela
3. COMISIA PENTRU OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
RESPONSABIL: Hanumolo Daniela
MEMBRI: Damian Carmen, Bucşi Dorina, Dogaru Florinela
4. COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ ( PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
ŞI SPECIAL INTEGRAT)
RESPONSABIL: Muntean Florin
MEMBRI: Marita Mihaela – Dir. Adj., Bîtcă Claudia, Cioc Mihaela, Vințan Luminița, Bucși Dorina, Durbaca
Loredana, Acs Eva, Ionașcu Ioan (medic) , Feldman (asistență socială)
II.

OBIECTIVE GENERALE:

 Asigurarea calităţii actului educaţional prin aplicarea noului curriculum
 Organizarea corectă a mediului educaţional
 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în
funcţie de nevoile

şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional
 Organizarea activităţii de desfăşurare a stagiilor de pregătire practică comasată conform planurilor
cadru în vigoare.
 Monitorizarea evoluţiei şcolare a elevilor cu CES din învăţământul special şi special integrat
 Formarea elevilor în vederea participării la competitii care sa permita valorificarea creativitatii elevilor
si valorizarea acestora

III.

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE CURRICULUM

ASPECTE GENERALE:
Activităţile Comisiei de curriculum în semestrul I, an şcolar 2017– 2018 s-au desfăşurat conform planificărilor
În particular:
 s-a parcurs programa şcolară conform planificărilor la TC, CDL şi CDS;
 în cadrul orelor de CDS, aprofundări s-a lucrat în mod deosebit la formarea competenţelor cheie a elevilor ca de exemplu: lucru în echipă, predarea la termen a lucrărilor,
asumarea responsabilităţilor ce le revin, relaţionarea pe verticală şi orizontală, etc.
 la orele de CDL s-a lucrat conform cerinţelor agenţilor economici din zonă;
 a fost elaborat și aprobat în CP planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019;
 s-a întocmit graficul de desfășurare a practicii comasate conform metodologiei în vigoare.
1. SUBCOMISIA C.D.Ș. ȘI C.D.L.

Responsabil: prof. Niculescu Oana
Subcomisia de elaborare și implementare C.D.Ș. și C.D.L. face parte din comisia pentru curriculum și are următoarele atribuţii:
 crearea şi gestionarea bazei de date privind propunerile şi opţiunile legate de curriculum la decizia şcolii;
 monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor venite din partea elevilor şi părinţilor cu privire la C.D.Ş;
 monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind C.D.Ş;
 colaborarea cu conducerea şcolii pentru elaborarea ofertei de discipline opţionale;
 colaborarea cu conducerea şcolii si Inspectoratul Județean pentru optimizarea proiectării şi realizării C.D.Ş.
 Comisia pentru curriculum are obligaţia să întocmească un raport anual privind realizarea C.D.Ş., evoluţia în perspectivă şi activitatea comisiei.
 procură documentele curriculare oficiale (planurile cadru şi ordinele emise de ministru, programele şcolare, ghiduri metodologice);
 asigură aplicarea planului cadru de învăţământ prin elaborarea ofertei curriculare;
 asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum;
În semestrul I , anul școlar 2017-2018 membrii Comisiei de Curriculum au centralizat și aplicat planurile cadru și planurile de învățământ conform metodologiei
în vigoare.
Analiza sintetică a subcomisiei
Nr.
crt.
1.

ACTIVITATEA
Activităţi de parteneriat cu societăţile comerciale

DATA/
RESPONSABILI
Conform graficului
Conducerea

PUNCTE TARI
 elaborarea ofertei CDS/CDL in functie de
optiunile elevilor

PUNCTE SLABE
 nivel scăzut al pregătirii iniţiale a
elevilor;

Elaborarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2018-2019
si prezentarea ei spre aprobare in Consiliul Profesoral
Conform graficului

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fundamentarea propunerilor de CDŞ/CDL venite din
partea cadrelor didactice:
- discutarea şi avizarea în şedinţele comisiilor
metodice;
- avizarea în Comisia de curriculum şi în Consiliul
Profesoral a Ofertei educaționale a școlii;
Prezentarea ofertei educaţionale elevilor şi părinţilor,
exprimarea în scris a opțiunilor de către părinți
(pentru învățământul primar și gimnazial) și elevi
(pentru învățământul liceal)
Centralizarea opţiunilor elevilor/părinţilor de către
învăţători/diriginţi şi transmiterea lor preşedintelui
Comisiei de curriculum din unitate.
Aprobarea în şedinţa Consiliului de Administraţie a
pachetului de CDŞ/CDL pentru anul şcolar 2018-2019
Elaborarea programelor disciplinelor opţionale şi
transmiterea fişelor de avizare la I.Ș.J. Hunedoara
Transmiterea programelor de opţionale aprobate
pentru anul şcolar 2018-2019, în format electronic
inspectorului de specialitate.

Cadrele didactice
Comisia de
curriculum

 personal didactic şi auxiliar competent, calificat
 parteneriate viabile şi eficiente
 preocupare constantă pentru promovarea imaginii
şcolii
 experienţa cadrelor didactice în proiectarea
didactică, management educaţional cât şi în
utilizarea echipamentelor şi utilajelor din dotarea
şcolii
 interesul personalului didactic pentru formare
continuă (cursuri de perfecţionare efectuate de
majoritatea profesorilor)
 încheierea de parteneriate cu agenţii economici
pentru instruirea practică
 rezultate bune la olimpiada tehnică
 acţiuni de popularizare a şcolii: site-ul şcolii,
pliante, întâlniri cu elevii şi cu profesorii din
şcolile generale din zonă la “Ziua porţilor
deschise”.
 Promovarea ofertei educaţionale la Târgul de
oferte de le Universitatea Petrosani

OPORTUNITĂȚI

Conform graficului
Conducerea unităţii
şcolare
Conform graficului
Învăţătorii/diriginţii
Responsabilul
Comisiei de
curriculum
Conform graficului
Membrii CA
Cadre didactice
Responsabil
curriculum

 domenii de pregătire profesionale aparţinând
sectoarelor economice prioritare în zonă
 existenţa unei bune colaborări între şcoală,
primărie și Consiliul local
 gradul de implicare a comunităţii locale în
susţinerea procesului de învăţământ

 nivel scăzut al interesului manifestat de
părinţi faţă de problemele şcolii
 absenteism ridicat în rândul elevilor din
învăţământul obligatoriu
 procentaj relativ mare de elevi ce
manifestă dezinteres faţă de învăţământ
în general
 mulţi elevi cu rezultate slabe la
învăţătură
 resurse materiale și
financiare
insuficiente.

AMENINȚĂRI

 scăderea ponderii unor domenii de
activitate în zonă (mecanică, electric)
 abandonul şcolar datorită, înrăutăţirii
condiţiilor materiale ale populaţiei
şcolare, plecarea părinţilor în străinătate
 neconcordanţa între opţiunea părinţilor
/elevilor şi aptitudinile şi competenţele
elevilor
 dificultăţi de integrare socio-profesională a
absolvenţilor

Transmiterea fişelor de avizare la inspectorul şcolar
pentru monitorizarea programelor privind accesul la
educație (în trei exemplare pentru fiecare opţional
propus)

Nr .85/15.01.2018
CENTRALIZAREA DISCIPLINELOR OPŢIONALE
LA NIVELUL UNITĂŢII ŞCOLARE
Pentru anul şcolar 2018-2019
Tabel centralizator cu situaţia disciplinelor opţionale:

1.

2.

meu Josan Diana

Programă
Clasa avizată
MEN/ISJ
III
ISJ

Planificare
avizată
şef
catedră/director
Da

meu Josan Diana

IV

ISJ

Da

V

ISJ

Da

VI

ISJ

Da

VII

ISJ

Da

VIII

ISJ

Da

V

MENCS

Da

VI

MENCS

Da

VII

MENCS

Da

VIII

MENCS

Da

V

ISJ

Da

Nr.
crt.

Nivelul
studiu

de Denumirea
opţionalului

Cadrul
propunător

1.

Primar

2.

Primar

3.

Gimnaziu

Prietenul
calculatorul
Prietenul
calculatorul
Scretch

4.

Gimnaziu

Realizarea paginilor
WEB-HTML

5.

Gimnaziu

Realizarea
WEB-CCS

6.

Gimnaziu

Realizarea paginilor
WEB-JAVA

7.

Gimnaziu

Matematică

8.

Gimnaziu

Matematică

9.

Gimnaziu

Matematică

10.

Gimnaziu

Matematică

11.

Gimnaziu

12.

Gimnaziu

Cunoașterea mediului
prin știință
Matematica aplicată în Marioane Cristiana
viața de zi cu zi

paginilor

didactic

Manolea Mihaela
Obogeanu Gheorghița
Cercel Ana Maria
Paraschiv Camelia
Manolea Mihaela
Obogeanu Gheorghița
Cercel Ana Maria
Paraschiv Camelia
Manolea Mihaela
Obogeanu Gheorghița
Cercel Ana Maria
Paraschiv Camelia
Manolea Mihaela
Obogeanu Gheorghița
Cercel Ana Maria
Paraschiv Camelia
Hațegan Sorin
Marioane Cristiana
Hațegan Sorin
Marioane Cristiana
Hațegan Sorin
Marioane Cristiana
Hațegan Sorin
Marioane Cristiana
Marioane Cristiana

VI

Tipuri de CDŞ din unitatea de învăţământ
Cadrul didactic

1

Nr.
crt.

Clasa

Tipul
CDS1/

de

1.

III

Opțional

Prietenul meu calculatorul

Josan Diana

2.

IV

Opțional

Prietenul meu calculatorul

Josan Diana

Disciplina/Numele complet al
opţionalului
Nume prenume

Extindere/aprofundare/opţional ca disciplină nouă

Specialitate
Ed.Tehnolo
gică/Inform
atică
Ed.Tehnolo
gică/Inform

Nr. de ore
Nr.
în
total
trunchiul
de ore
comun
-

1

-

1

atică
MIM/Infor
matica
MIM/Infor
matică
Informatică
MIM/Infor
matică
Realizarea paginilor WEB- Manolea Mihaela MIM/Infor
HTML
Obogeanu
matica
Gheorghița
MIM/Infor
Cercel Ana Maria matică
Paraschiv
Informatică
Camelia
MIM/Infor
matică
Realizarea paginilor WEB- Manolea Mihaela MIM/Infor
CCS
Obogeanu
matica
Gheorghița
MIM/Infor
Cercel Ana Maria matică
Paraschiv
Informatică
Camelia
MIM/Infor
matică
Realizarea paginilor WEB- Manolea Mihaela MIM/Infor
JAVA
Obogeanu
matica
Gheorghița
MIM/Infor
Cercel Ana Maria matică
Paraschiv
Informatică
Camelia
MIM/Infor
matică
Cunoașterea mediului prin Marioane
Matematică
știință
Cristiana
Matematica aplicată în viața Marioane
Matematică
de zi cu zi
Cristiana
Matematică
Hațegan Sorin
Matematică
Marioane
Cristiana
Matematică
Hațegan Sorin
Matematică
Marioane
Cristiana

3.

V

Opțional

4.

VI

Opțional

5.

VII

Opțional

6.

VIII

Opțional

7.

V

8.

VI

9.

V

Opțional
integrat
Opțional
integrat
Aprofundare

10.

VI

Aprofundare

11.

VII

Aprofundare

Matematică

12.

VIII

Aprofundare

Matematică

Scratch

Manolea Mihaela
Obogeanu
Gheorghița
Cercel Ana Maria
Paraschiv
Camelia

Hațegan Sorin
Marioane
Cristiana
Hațegan Sorin
Marioane
Cristiana

-

1

-

1

-

1

-

1

1

1

1

1

1

5

1

5

Matematică

1

5

Matematică

1

5

ANEXA 3
CENTRALIZAREA CDL-urilor
LA NIVELUL UNITĂŢII ŞCOLARE
Pentru anul şcolar 2018-2019
1. Tabel centralizator al CDL-urilor din unitatea de învăţământ
Nr.
crt.

Clasa

Domeniul

Specializarea

Denumirea CDL-ului

Cadrul didactic
Nume prenume

Electronică
automatizări

Tehnician operator tehnica
de calcul

Inițiere în electronică

X liceu

Mecanica

Tehnician proiectant CAD

Aplicații practice în domeniul
mecanic

IX Invatamant
profesional

Mecanica

Mecanic auto

Mentenanta motoarelor cu
ardere interna pentru
autovehicule

IX Invatamant
profesional

Estetica si
igiena corpului
omenesc
Electric

Coafor stilist

Lucrări de îngrijire in
manichiură

Electrician exploatare
centrale, stații și rețele
electrice
Lacatus mecanic prestari
servicii

Aplicaţii practice în domeniul
electic

Dănilă Georgeta/
Buzgar Liliana

Organizarea alelieului în
vederea realizării de lucrări
practice prin metaloplastie
Estetica și îngrijirea părului

Goncea Florin

Tehnica designului interior

Codrea Corina

IX liceu

IX Invatamant
profesional
IX Invatamant
profesional
special
X Invatamant
profesional
special
X Invatamant
profesional
X Invatamant
profesional
X Invatamant
profesional
X Invatamant
profesional
special
XI Invatamant
profesional
XI Invatamant
profesional
special
XI Invatamant
profesional
special

Mecanica

Estetica si
igiena corpului
omenesc
Constructii
instalatii si
lucrari publice
Mecanica

Coafor stilist

Industrie textila
si pielarie
Mecanica

Confectioner produse textile

Estetica si
igiena corpului
omenesc
Industrie textila
si pielarie

Coafor stilist

Mecanica

Lacatus mecanic prestari
servicii

Zugrav, ipsosar, vopsitor
tapetar
Mecanic auto

Lacatus mecanic prestari
servicii

Confectioner produse textile

Tinichigerie - vopsitorie a
automobilulu

Obogeanu
Gheorghita/
Kiminich Daniel
Paraschiv
Camelia/ Cercel
Ana Maria
Colda Ovidiu /
Sopotiuc Dorin

Sfia-Merei
Ramona

Sfia-Merei
Ramona

Colda Ovidiu /
Sopotiuc Dorin

Specialitate
Informatică
Informatică

MIM/
Informatică
MIM
MIM

Biologie

MIE
Maistru
electromecanic
MIM

Biologie

Constructii

MIM
MIM

Abilitati practice-textile

Popa Mirela

Industrie
Textila
MIM

Operatii tehnologice de
lacatuserie folosite in
metaloplastie
Tehnici de lucru în coafarea
părului

Vintan Luminita

Sfia-Merei
Ramona

Biologie

Tehnologii textile

Popa Mirela

Industrie
Textila

Realizarea de produse
artizanale prin utilizarea
diverselor tipuri de asmblari
mecanice si lucrari de
lacatuserie

Vintan Luminita

MIM

2. SUBCOMISIA DE PLANIFICARE A PRACTICII
Nr.cr
t

ACTIVITATEA

1.
Planificarea practicii comasate

DATA/
RESPONSABILI

PUNCTE TARI

PUNCTE
SLABE

Septembrie 2017
Vlăduceanu A.
Galeş Zina, Boboc
Mariana,Hanumolo
Daniela

Grafic de desfasurare a
practicii comasate conform
planurilor cadru in vigoare

-

16.
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI
PENTRU OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE 2018
Responsabil: Hanumolo Daniela
Membri: Damian Carmen, Bucsi Dorina, Dogaru Florinela
1.Activitate comisiei in acest an scolar a fost centrata pe formarea elevilor de a participa la competitii
scolare.
2.Misiunea comisiei a fost de a indeplini urmatoarele:
 Derularea de programe de pregatire suplimentara pentru elevii participant la competitii.Elevii
participant au fost implicate in situatii evaluative centrate pe obiectivele curriculare,
analizandu-se ulterior nivelul de performanta realizat.
 O buna informare a cadrelor didactice cu privire la calendarul si tematicile olimpiadelor si
concursurilor scolare.
 Intocmirea graficelor de pregatire a elevilor in vederea participarilor la olimpiadele si
concursurile scolare, fazele locale, judetene si nationale.
 Participarea la olimpiade si concursuri scolare cat si la etapa judeteana a sesiunii de comunicari
stiintifice.
 Organizarea deplasarilor elevilor, profesorilor la fazele judetene, nationale ale olimpiadelor si
concursurilor scolare.
 Intocmirea si transmiterea de diverse machete catre ISJ HD privind buna organizare a
olimpiadelor si concursurilor scolare.
 Centralizarea si transmiterea propunerilor de variante de subiecte penrtu olimpiade si
concursuri scolare
3.REZULTATELE OBTINUTE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI IN ANUL SCOLAR 20172018
Elevii Liceului Tehnologic “ DIMITRIE LEONIDA” s-au evidentiat prin participarea la olimpiade si
concursuri scolare, obtinand rezultate deosebite, concretizate in premii la nivel local, judetean si national
( conform tabelului anexat).
 ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
-Utilizarea permanenta a programelor pentru concursuri si olimpiade, folosirea permanenta a materialelor
didactice disponibile la pregatirea pentru concursuri
-folosirea unor metode moderne si complementare de invatare pentru performanta
-pregatirea practica desfasurata pentru performanta
-buna pregatire a cadrelor didactice precum si interesul acestora pentru coordonarea elevilor pentru concurs
PUNCTE SLABE:
-dificultati in identificarea elevilor in vederea participarii la concursuri
-dificultati in aprofundarea temelor indivudual din programele pentru concurs
-elevii sunt dezinteresati si prezinta lacune mari
OPORTUNITATI:
-acordarea de premii materiale, din sponsorizari, elevilor ce au obtinut rezultate la olimpiade si concursuri,
stimuland astfel performana
AMENINTARI:
-riscul neprezentarii elevilor la concursuri scolare

REZULTATE OBTINUTE LA SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE-DEVA-2018
REZULTATE OLIMPIADA SI CONCURS PE MESERII ARIA CURRICULARA “TEHNOLOGII” - 2018
Nr

Nume şi prenume elev participant

Profesor coordonator

Rezultat punctaj

Locul obtinut

1

Babiuc Alexandru, Covaci Paul, Ghiurca Alexandru

Boboc Mariana, Paraschiv Camelia, Manolea Mihaela

100

I

2

Vâlcelan Cristian

Imre Kovacs, Paraschiv Camelia ,Obogeanu Gheorghita

100

I

3

Gavriluta Ana

Imre Kovacs, Paraschiv Camelia ,Obogeanu Gheorghita

97

II

4

Csiszer Bogdan

Codrea-Miclea Corina

88

III

5

Malina Beniamin Calina Ioan

Imre Kovacs, Paraschiv Camelia ,Obogeanu Gheorghita

98

II

6

Badea Adela

NUMELE SI
PRENUMELE

DOMENIUL

SCOALA

ANGHEL ANA

Confecţioner produse
textile

Colegiul Tehnic
"D.Leonida" Petrosani

PÂRVAN OANA RALUCA

Estetica și igiena corpului
omenesc

CONSTANTIN ELENA
FLORINA

Estetica și igiena corpului
omenesc

97 III
PROFESORI
COORDONATORI

PUNCTE
PROBA
SCRISA
79,00

PUNCTE
PROBA
PRACTICA
82,00

MEDIA

PREMIUL

81,25

II

Popa Mirela
Robu Gabriela

Colegiul Tehnic
"D.Leonida" Petrosani

60,00

96,00

78,00

III

Oance Tatiana,
Oltan
Irina,
Sfia
Ramona

Colegiul Tehnic
"D.Leonida" Petrosani

50,00

96,00

73,00

M

Oance Tatiana,
Oltan
Irina,
Sfia
Ramona

4. COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ (PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT)
Responsabil: Muntean Florin
NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI ŞCOLAR : Muntean Florin
UNITAEA ŞCOLARĂ : Colegiul Tehnic « D. Leonida » Petroșani/ Școala Generală Nr. 2 Petroșani
NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT : primar+gimnazial+liceal
Număr beneficiari ai
activităţii
Elevi
Părinţi
Profesori
cabinetului de asistenţă
psihopedagogică
(CŞAP)
Tipul activităţii
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
1
5
6
de consiliere

14

15

Consiliere individual

2

5

Consiliere de grup în CSAP (număr de grupuri)
Consiliere de grup în Nr. grupuri
CSAP
Nr. participanţi

20

42

69

6

13

24

32

75

1

4

11

18

34

23

52

75

-

4

8

40

52

-

-

5

8

13

252

669

921

35

67

169

271

30

128

158

Legendă: 1 – nr. preşcolari, 2 – nr. elevi înţământ primar, 3 – nr. elevi învaţământ gimnazial, 4 – nr. elevi învăţâmânt liceal,
5 – nr. total elevi, 6 – nr. părinţi ai copiilor preşcolari, 7 – nr. părinţi ai elevilor înv. primar, 8 – nr. părinţi ai elevilor
înv. gimnazial, 9 – nr. părinţi ai elevilor din înv. liceal, 10 – nr. total părinţi, 11 –nr. educatori, 12 –nr. prof. din înv.
primar, 13 – nr. prof. din înv. gimnazial, 14 – nr. prof. din înv. liceal, 15 – nr. total profesori.
Nr
crt

1

Activităţi
desfaşurate
conform
Registrului
de
activităţi de la
cabinetul
de
asistenţă
psihopedagogică
Informare
şi
consiliere

Indicatori de performanţă
Beneficiari

PĂRINŢI

ELEVI

PROFESORI

Nr. elevilor consiliaţi
individual

Nr. elevilor consiliaţi in
cadrul grupurilor

Nr. părinţi
individual

consiliaţi

Nr. părinţi consiliaţi in
cadrul grupurilor

Nr. profesori
individual

1

2

3

4

5

1 2 3

6

7

8

9

10

6

11

12

13

14

15

11

12

13

14

1. Cunoaştere şi
autocunoaştere
2.
Adaptarea
elevilor la mediul
şcolar
3. Adaptarea şcolii
la nevoile elevilor
conform
standardelor
curriculare
4.
Optimizarea
relaţiei
elevipărinţi-profesori
5. Stil de viata
sănătos

2

5
5

3
0
3
0

57

2

2
0
2
0

3

7

19

1
5

44

1

4

11

18

34

4

4

20

135

16
3

2

5

2
0

3
0

57

46

1

4

11

18

34

12

56

6
8

6.
Prevenirea
comportamentelor

2

5

2
0

1
9

46

46

75

4

5

216

291

57

236

7

8

9

10

45

124

16
9

46

6

1
3

24

3
3

76

18

70

169

25
7

282

3

1
1

22

2
4

60

9

57

169

23
5

consiliaţi

Nr. profesori consiliaţi in
cadrul grupurilor
1
5

agresive
7.
Consecinţele
abandonului şcolar
8.
Asistenţa
acordată
în
domeniul CES

2
2

2

1
6

9. OŞP
10.Altele
(descrieţi)
Prevenție violență
școlară/abandon
școlar
Prevenție
trafic
persoane
Prevenție hiv- sida

2

7

2
6
1
7

2

1
6

1
0

28

3

7

19

28

4

8

13

3

7

19

16

35

147

182

28

111

383

449

22

115

127

154

154

1
5
1
7

44

18

70

169

42

6

4

15

25
7
25

1
5

44

18

25

45

88

2

7

17

26

2 1 1 28
91
250 341 3 7 19
Prevenție
1
44
6 0
comportamente
5
antisociale/de risc
185 185
Prevenție consum
substanțe
psihotrope
Implicare în studii psihosociologice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, CJAP Deva, alte instituţii:
a) ca organizator
Studiu privind opțiunea elevilor spre învățămîntul universitar /OSP – 375 elevi clasa a XII – a din orașul Petroșani
b) ca participant
Calitatea de : formator/
Activităţi cu conţinut metodicoDenumire
Instituţia organizatoare
Perioada
participant
ştiinţific
Program
postuniversitar
– Patricipant
DPPD Oradea
2014 - 2015
Psihopedagogie specială școlară

4

12

Nr. Ore/
credite
60 credite

a) cursuri de formare/perfecţionare

3

4

b)seminarii, simpozioane, conferinţe

Denumire

Calitatea de :
- participant cu lucrare
- participant fără lucrare

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

Titlul/ tema emisiunii

Institutia/ Editura

d) alte activitati
Problematica (cazuistica) cu cea mai

Absenteism

Titlul lucrării

Locul desfăşurării

Data

Data

1
6

mare frecvenţă
unitatea dvs.
5

înregistrată

Copii cu CES (cu certificat)

în
Nr. cazuri în unitatea şcolară
10 clasa speciala / 8 inv. de masa

Implicarea in proiecte si programe
Nr.
Descrierea proiectului/programului
Crt
Titlul proiectului/programului
1

Nr. copii în proces de consiliere la nivelul cabinetului
18

Proiect/program 1

Calitatea (iniţiator, participant, colaborator)
Tipul (local, regional, naţional, european)
Finanţare
- fară finanţare
4
- finanţare internă (şcoala, consiliul local etc)
- finanţare externă (fonduri EU)
5
Loc de desfăşurare
6
Grup ţintă
7
Durata (în luni)
Situaţia cazurilor de agresivitate/violenţa şcolară
Numar cazuri de agresivitate/violenţa identificate la nivelul unităţii şcolare

2

Situaţia cazurilor de absenteism
Număr cazuri de absenteism identificate la nivelul unităţii şcolare

2

Proiect/program 2

Proiect/program 3

2
3

3
4
11
6
11
Număr de elevi consiliaţi individual
5
111
383
Număr de elevi consiliaţi în grup
11
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere
5
Număr de părinţi consiliaţi individual (părinţi ai copiilor identificaţi având 7
8
9
comportamente violente)
13
2
Legendă: 2 – nr. elevi înţământ primar, 3 – nr. elevi învaţământ gimnazial, 4 – nr. elevi învăţâmânt liceal, 5 – nr. total
elevi, 7 – nr. părinţi ai elevilor înv. primar, 8 – nr. părinţi ai elevilor înv. gimnazial, 9 – nr. părinţi ai elevilor din înv. liceal, 10 – nr. total părinţi.

Număr de elevi consiliaţi individual
Număr de elevi consiliaţi in grup
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere
Număr de parinţi consiliaţi individual (părinţi ai copiilor identificaţi)

Situaţia cazurilor de risc de abandon

7

3
13
9
25
7
8
8

4
54
44
46
38
9
35

5
17
16
494 –prevenție
16
10
15

5
67
53
71
45
10
43

Număr cazuri de risc de abandon identificate la nivelul unităţii şcolare

2

Număr de elevi consiliaţi individual
Număr de elevi consiliaţi în grup
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere
Număr de părinţi consiliaţi individual (părinţi ai copiilor identificaţi)

7

3
4
2
18
2
8
4

4
12
5
35
6
9
11

5
16
7
53
8
10
15

Activităţi de prevenire a consumului de substanţe ilegale şi a produselor etnobotanice
Număr subiecţi consiliaţi individual Număr activităţi de informare, prevenire
1
8
Obiective
realizate
managerial

1

Optimizarea organizării şi funcţionării - materiale şi
instrumente de lucru Consilierea mai multor
cabinetului de asistenţă psihopedagogică diversificate
elevi aflaţi în situaţie
( chestionare, cărţi, broşuri etc.).
de risc/abandon şcolar
- acorduri de colaborare cu profesorii
diriginţi şi părinţii elevilor privind serviciile
de consiliere şi asistenţă psihopedagogică
prin participarea la orele de dirigenție și
ședinșele cu părinți

2

Promovarea serviciilor oferite de -materiale publicitare privind serviciile
Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică
acordate de cabinetul de asistenţă
psihopedagogică
(pliante ,broşuri, ghiduri).
Asistenţă psihopedagogică acordată - evidenţa unor elevii care vin periodic la
elevilor, părinților si cadrelor didactice
cabinet; implicarea elevilor solicitanţi în
procesul de consiliere ;înregistrarea unor
schimbări atitudinale la elevii care au fost
consecvenţi în procesul de consiliere
- realizarea activităţilor de consiliere de grup
în cadrul orelor de dirigenţie.
Orientarea școlara,profesionala si a Aplicarea chestionarului de interese elevilor
carierei.
de clasa .a VIII și a XIII a si consilierea
acestora post-evaluare.
Testare psihologică
92 elevi
Implicarea unor părinți
în prevenirea sau
combaterea
unor
comportamente de risc

3

4

5

din

planul Indicatori de realizare

Obiective nerealizate Greutăţi
întâmpinate

Nr.crt.

- părinţi şi elevi
plecaţi în străinătate
- dezinteres din
partea unor elevi şi
părinţi

Activităţi
corective
realizarea
unei
colaborări strânse cu
familia
- realizarea mai multor
acţiuni pentru prevenirea
abandonului şcolar

Numărul mare de
elevi cu un spectru
problematic divers

Dezinteresul
familiei

Legatura scoala-familiecomunitate-autoritati

6

Consiliere individuală

69 elevi cu un spectru divers de probleme

Legatura scoala-familiecomunitate-autoritati

84 grupuri pe teme diferite ce vin în
conformitate cu nevoile de informare ale
elevilor
Se pot înscrie în raport şi alte informaţii relevante pentru activitatea de consiliere desfăşurată în unitatea şcolară, nemodificând structura acestuia. Aceste date se pot
trece după tabelul care înregistrează obiectivele realizate din planul managerial
Acest raport se va completa in variantă electronică şi apoi se va printa in vederea avizării lui.
7

Consiliere de grup

Profesor consilier şcolar,
Muntean Florin

17.CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
COLEGIUL TEHNIC D. LEONIDA PETROȘANI
RAPORT DE ACTIVITATE
ANEXĂ
NUMELE ŞI PRENUMELE CONSILIERULUI ŞCOLAR:Muntean Florin
UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Tehnic D. Leonida Petroșani/Școala Generală Nr. 2 Petroșani
NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PRIMAR-GIMNAZIAL-LICEAL

Prevenirea abandonului şcolar
Nr.
Activităţi derulate
Mod de realizare (descrieţi)
Grup ţintă
Nr.
crt.
beneficiari
1
Consilierea individuala a Cabinet psihopedagogic
Elevii
55 elevi
elevilor cu risc crescut
Convorbirea,
observarea,prezentarea
regulamentului școlar
2
Consilierea individuala a Cabinet psihopedagogic
Parinti
52
părinților acestor elevi
Convorbirea cu părinții acestor
copii
3
Consiliera
Cabinet/sala profesorala
Profesori
25
profesorilor/diriginților
diriginți


Orientare şcolară şi profesională
Activităţi derulate
Mod de realizare (descrieţi)

Nr.
crt.
1 Lectorate cu părinții

Grup ţintă

Întâlnire în cadrul ședințelor cu
Părinții
părinții
grup Cabinet/clasa
Elevii

Consiliere de
elevi
Consilierea diriginților


Cabinet/sala profesorala

Violenţă şcolară
Nr.
Activităţi derulate
Mod de realizare (descrieţi)
crt.
1 Consilierea individuala a Mediere
elevilor
2 Consilierea individuala a Cabinet psihopedagogic
parintilor acestor elevi
Convorbirea,observarea

Diriginți

Nr. ore
alocate
96

33

20

Nr.
beneficiari
30

Nr. ore
alocate
4

198

26

6

6

Grup ţintă
Elevii

Nr.
beneficiari
23

Parinti

19

Nr. ore
alocate
23
19

18. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

RAPORT DE ACTIVITATE
Anul școlar 2017-2018
Catedra de Matematică la Colegiul ,, Dimitrie Leonida,, Petroșani, pe parcursul , anului școlar 20172018, a efectuat urmatoarele activitati:
Activități la nivelul catedrei:



Întocmirea planificărilor calendaristice;(toți membri catedrei)
Aplicarea și corectarea testelor inițiale la clasele prevăzute în norma didactică; ;(toți membri
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catedrei)
Stabilirea programului de pregatire pentru bacalaureat și desfașurarea săptamânală a
acestuia; ;(toți membri catedrei)
Elaborarea subiectelor pentru evaluarea orală și scrisă a elevilor; ;(toți membri catedrei)
Participarea la Consfătuirile cadrelor didactice la nivelul zonei Valea Jiului; ;(toți membri
catedrei)
Întocmirea portofoliului personal și prezentarea acestuia în cadrul inspectiilor desfașurate în
școală; ;(toți membri catedrei)
Participare la ședințele lunare de la nivelul Catedrei; ;(toți membri catedrei)
Elaborarea testelor de evaluare, a fiselor de lucru si a subiectelor pentru teză; ;(toți membri
catedrei)
Elaborare de subiecte de olimpiadă faza pe școală la clasa a-V-a(Cosma Emanuel)

Activități la nivelul școlii:
 Membri în Comisia Matematică și științe ale naturii;(toți membrii catedrei)
 Membri în Comisia diriginților;(toți membrii catedrei)
 Membri în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității(Vanko J.,Marioane C.)
 Membri în Comisia de orar, condică, repartizare, pe săli, serviciu pe școală, planificarea tezelor
(Marioane C.)
 Membri în Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extrașcolare, Subcomisia
sport-turism (Marioane C.)
 Membri în Comisia de organizare a Examenelor și concursurilor școlare (Vanko J)
 Responsabil Comisia de disciplina la profesori (Vanko J.)
Activități extrașcolare:

Participare la Balul Bobocilor- noiembrie 2017(Vanko J.)

Participare la acțiune de voluntariat SNAC ,, Săptămâna legumelor și fructelor donate,, noiembrie 2017 cu un grup de elevi și activitatea de voluntariat ”E ușor să faci bine. Nu arunca,
donează.” (MarioaneC.,Vanko J.

Profesori corectori la simulările examenelor naționale și bacalaureat (Marioane C., Vanko
J.,Hațegan S.,Cosma E.)

Pregătirea elevilor clasei a XII-a la examenul de bacalaureat în vacanța de vară(toți membri
catedrei)
Proiecte educaționale:


Participare la proiectul “Lumea mea depinde de noi” și activitatea dedicată zilei de 9 mai, cu
clasa a IX-a A( Vanko Jana)

Concursuri:


Organizarea și participarea la concursul international de matematică aplicată Cangurul cu un
grup de 20 elevi ( Vanko Jana)

Simpozioane:


Participarea la simpozionul international ”Consilierea elevilor în context European”( Vanko
J.,Marioane C., Hațegan S.)

Publicare de articole:
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Publicarea de articole în revista Babel (VankoJ.)
Publicarea de articole în revista de matematică din Valea Jiului (,Marioane C.)

Perfecționare:




Participare la cursurile organizate de SIP Hunedoara (Vanko J.,Marioane C.)
Participare la cursurile”Dezvoltarea relațiilor sănătoase între părinți și copii” și ”Intervenție și
metode de lucru pentru copiii cu dificultăți de învățare ”(Vanko J.)
Participare la cursul pentru elevi cu CES,organizat de Centrul de perfecționare
psihopedagogică(Vanko J.,Marioane C.)
RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE FIZICĂ
AN ŞCOLAR 2017 – 2018

RESPONSABIL : prof.Şarpe Alina

MEMBRI: prof.Rus Gabriela, prof.Morus Magdalena, prof. Neagoe Elena

OBIECTIVE:

 Cresterea calitatii procesului de predare-învatare-evaluare;
 Desfăşurarea eficientă a activităţii didactice la clase (stabilirea strategiilor didactice
în funcţie de nivelul clasei);
 Utilizarea eficienta atât a metodelor si instrumentelor de evaluare sumativa cât si a
celor de evaluare formativa pe parcursul întregului an scolar;
 Participarea la actiuni de formare continua a profesorilor ;
 Asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii procesului instructiv educativ;
 Participarea la competitii care sa permita valorificarea creativitatii elevilor si
valorizarea acestora (proiecte ale elevilor, sesiuni de comunicari stiintifice , proiecte
educative, activitati extrascolare ).
 Realizarea unor activitati interdisciplinare organizate în colaborare cu profesorii de
matematica, fizica, biologie, chimie si geografie.
 Păstrarea unui climat socio-afectiv şi moral optim în colectivul de muncă al comisiei metodice şi
al şcolii
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SEMESTRUL I
Membrii catedrei de fizică au desfășurat în semestrul I al anului școlar 2017-2018, următoarele
activități:
1. PROIECTAREA ȘI REALIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE
- proiectarea activitații didactice conform programei aferente fiecărei clase în parte, asigurând
caracterul aplicativ al acesteia ( membrii catedrei)
- întocmirea planificărilor calendaristice conform programelor scolare in vigoare (toți membrii
catedrei)
- întocmirea, planificarea, aplicarea, evaluarea şi arhivarea testelor iniţiale ( membrii catedrei)
- întocmirea testelor de progres și lucrărilor semestriale (membrii catedrei)
- folosirea TIC în activitatea de proiectare.
- utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea
competenţelor specifice.
- utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării
activităţilor didactice inclusiv TIC:
În laboratorul de fizică s-au desfăşurat:
Lucrări experimentale :
- Determinarea distanței focale a unei lentile convergente
- Studiul amestecului a două lichide cu temperaturi diferite
- Determinarea căldurii specifice a unui corp solid
- Determinarea accelerației gravitaționale cu pendulul gravitațional
- Studiul a doi oscilatori mecanici cuplaţi
- Determinarea lungimii corpurilor
- Determinarea ariei corpurilor
- Determinarea volumului corpurilor
- Determinarea densitatii
- Determinarea constantei elastice a unui resort
Lectii in care s-au folosit prezentări PPT sau simulări Java:
- Experimentul lui Michelson
- Motoare termice
- Ochiul și defectele de vedere
- Instrumente optice
- Serii spectrale
- Modele atomice
- Studiul interferenţei undelor mecanice în corzi elastice
- Studiul funcţionării unor instrumente muzicale cu coarde şi de suflat
- Infrasunete și ultarsunete
2. PROIECTE,
ACTIVITĂŢI
DE
FORMARE
CONTINUĂ
ŞI
PERFECŢIONARE
- desfăşurarea unei activităţi dedicate Săptămânii mondiale a spaţiului cosmic de catre prof.
Moruş Magdalena cu elevii Sc. Gimn. Nr. 2 Petroşani
- participare la a treia reuniune din cadrul proiectului „Learning beyond the classroom walls”,
proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +, în localitatea San Isodor
dinTenerife (Spania) – Rus G.
- participare curs:”Stiluri de învățăre în activitatea didactică”- Şarpe A. Rus g., Moruş M.
- participare la programul de formare „Comunicarea şi negocierea conflictelor în
managementul educaţional”- Şarpe A.
- participare la programul de formare „Particularităţile proiectării şi predării simultane la nivel
primar si gimnazial”- Şarpe A.
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3. ACTIVITĂȚI EXRACURRICULARE, VOLUNTARIAT
Participare la acțiuni de voluntariat în cadrul proiectului SNAC “ Saptamâna legumelor şi
fructelor donate” Sarpe A, Morus M.
Participare la actiuni de voluntariat in proiectul „Daruind vei dobândi”
Participare la activitatea extracurriculară din cadrul proiectului R.O.S.E. “Vreau să fiu
antreprenor!” desfăşurată la Sala de Marmură a Primăriei Petroşani- Şarpe Alina
Participare la activitatea extracurriculară dedicată zilei de 1 Decembrie- Sarpe A.

-

-

4. ACTIVITĂȚI LA NIVELUL ȘCOLII
membrii catedrei au facut parte din comisii de organizare a examenelor la nivelul școlii:
sectretar al Comisiei de organizare și desfășurare a simulării judetene a
examenului de bacalaureat , decembrie 2017- Șarpe A.
profesor asistent - Comisia de organizare a simulării judeţene a evaluării
naţionale– Moruş M.
participarea membrilor catedrei la activitățile comisiilor din școală:
responsabil al Comisiei de Curriculum-Șarpe A.
responsabil Comisia metodică – Matematică și științe și al Catedrei de
fizică-Șarpe A.
membru al Catedrei de fizică- Rus G., Morus M.
membru în Comisia pentru întocmirea orarului Șarpe A., Moruş M.
Membru COMISIA ROI ȘI PAS- Sarpe A.
Membru Comisia Proiecte europene- Rus. G.
membru în Subcomisia Carta Pământului- Șarpe A.
membru în Comisiile pentru organizarea examenelor- Șarpe A.
membru - Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor
de studii Șarpe A.
membru Asociația ”Salvați copii”- Moruș M., Șarpe A.
SEMESTRUL II

Membrii catedrei de fizică au desfășurat în semestrul II al anului școlar 2017-2018, următoarele
activități:
1. PROIECTAREA ȘI REALIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE
- realizarea planificarilor calendaristice, proiectarea testelor pentru evaluare, a tezelor, a
activitatilor de munca individuala si de grup a elevilor, verificarea caietelor elevilor – toți
membrii catedrei
- realizarea de prezentari PPT, pregatirea experimentelor – toți membrii catedrei
- participarea la activitati de consiliere curriculara- Membrii catedrei
- Realizarea de PIP-uri pentru elevii cu CES- Sarpe A.
Utilizarea bazei materiale a școlii
În laboratorul de fizică s-au desfăşurat:
Lucrări experimentale :
- Determinarea constantei elastice a unui resort
- Determinarea coeficientului de frecare la alunecare
- Determinarea rezistentei unui rezistor
- Gruparea in serie a rezistoarelor
- Determinarea puterii electrice a unui bec
- Determinarea lungimii unui corp
- Determinarea ariilor suprafeţelor, cu formă regulată.
- Determinarea ariei unei suprafeţe, cu formă neregulată.
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Determinarea volumului corpurilor, având formă neregulată.
Determinarea volumului corpurilor, având formă regulată.
Dependenţa dintre deformare şi forţă terminarea duratelor
Determinarea constantei elastice a unui resort.
Studiul dilatării unui lichid.
Determinarea valorii acceleraţiei gravitaţionale g
Determinarea densităţii unui corp solid .
Determinarea căldurii specifice a unui corp solid
Lecții în care s-au utilizat prezentări PPT sau simulări Java:
- Circuitul oscilant
- Descarcarea unui condensator printr-o bobină ideală și reală
- Clasificarea undelor electromagnetice
- Radiații X
- Efectul LASER
- Reactorul nuclear, fisiunea si fuziunea nuleară
- Motoare termice
- Acustica

-

2. ACTIVITĂȚI DE FORMARE CONTINUĂ ȘI DE PERFECȚIONARE
Participarea membrilor catedrei la cursuri de formare
 participare la cursul de formare "Metode și strategii moderne de predare-învățare-evaluare”-Şarpe
A., Morus M.

 participare la cursuri de formare ale CCD – Sarpe A., Moruş M.
 Participare curs Consiliere curriculara- PIP- Sarpe, Morus
3. PUBLICAŢII, SIMPOZIOANE, PROIECTE, CONCURSURI , SESIUNI DE
COMUNICĂRI
Coordonarea și participarea la proiecte educaționale, Erasmus:
- participare la reuniunea din cadrul proiectului „Learning beyond the classroom walls”, proiect
finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +, în Lituania– Rus G.
participare la campania națională a educației globale ”Lumea mea depinde de noi”- Şarpe A.
coordonare proiecte educationale Educatie pentru o viata sanatoasa, Trecut , prezent si viitor
in perceptia elevilor in parteneriat cu Colegiul Tehnic «Mihai Viteazu » Vulcan
Coordonare lucrări elevi:
- coordonare lucrari elevi : Nan Ionut. „La multi ani, Europa!” la concursul CONCURS ONLINE TRECUT , PREZENT SI VIITOR IN PERCEPTIA ELEVILOR - Sarpe Alina
- coordonare lucrari elevi : Camarasescu Andrei. „Ziua Internationala a femeii” la concursul
CONCURS ON-LINE TRECUT , PREZENT SI VIITOR IN PERCEPTIA ELEVILOR Sarpe Alina
- coordonare lucrari elevi : Stoica Denisa. „Un stil de viata sanatos” la concursul CONCURS
ON- Educatie pentru o viata sanatoasa - Sarpe Alina
- participare la Concursul judetean “Libertati fundamentale” organizat de Colegiul Economic
Hermes Petrosani
Participarea la simpozioane:
- participarea la Simpozionul International „ Consilierea elevilor in context eurpean” de la
CTDLP – Rus G., Morus M., Sarpe
- participarea la Simpozionul International “Creativitate si tehnologie in abordare procesului
instructiv educativ” editia VI de la C.T.M. Viteazu Vulcan”- Sarpe A.
4. ACTIVITĂȚI EXRACURRICULARE ŞI VOLUNTARIAT
Participarea la activitățile extrașcolare :
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- participarea membrilor catedrei la activitatile extracurriculare desfășurate în cadrul școlii:
Ziua Europei: Morus, Sarpe
Participarea la activitati de voluntariat
- Saptamana Mondiala a Apei – Şarpe A.
- Saptamana voluntariatului –Sarpe A.
- Participare la activitatile de voluntariat din cadrul proiectului „Copii sănătoși într-un mediu
sănătos”- Neagoe E.
- Participare la activitatile de voluntariat in colaborare cu Primaria Petrosani –Morus M
Membrii catedrei au facut parte din comisii de organizare a examenelor si olimpiadelor scolare:
- secretar în Comisia de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și secretar în Comisia
de simulare a examenelor naționale –Șarpe A.
- profesor evaluator in Comisia de organizare a Olimpiadei judetene de fizica-Rus G., Sarpe A.
- membru in Comisia de mobilitate a personalului didactic –Şarpe A.
Participarea membrilor catedrei la activitățile comisiilor din școală:
responsabil al Comisiei de Curriculum-Șarpe A.
responsabil Comisia metodică – Matematică și științe și al Catedrei de
fizică-Șarpe A.
membru al Catedrei de fizică- Rus G., Morus M.
membru în Comisia pentru întocmirea orarului Șarpe A., Moruş M.
Membru COMISIA ROI ȘI PAS- Sarpe A.
Membru Comisia Proiecte europene- Rus. G.
membru în Subcomisia Carta Pământului- Șarpe A.
membru în Comisiile pentru organizarea examenelor- Șarpe A.
membru - Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor
de studii Șarpe A.
membru Asociația ”Salvați copii”- Moruș M., Șarpe A.
-

Întocmit ,
Responsabil catedra: Sarpe Alina

19. RAPORT DE ACTIVITATE , Comisia metodică OM ŞI
SOCIETATE. An școlar 2017-2018
Responsabil: Damian Carmen
Membri:
Stoica Valentin
Pîntea Cristian
Muntean Florin
Costea Dacia
Gărdean Alina
OBIECTIV GENERAL: Cresterea eficientei activitatii de perfecționare la nivelul catedrei
Corelare
A.

Obiective

/ Activități

Cresterea nivelului de cunostinte,deprinderi şi competenţe

Proiectarea riguroasa, in conformitate cucerintele Programei si specificul clasei
-Predarea acestor discipline intr-o maniera activa si interactiva, menita sa dezvolte competentele
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elevilor
- Elaborarea testelor de evaluare
- Sustinerea evaluarii initiale ,interpretarea rezultatelor.
-Pregatirea suplimentara pentru elevii ce participa la olimpiadelescolare, concursuri, competiţii
B.

Cresterea atractivitatii acestor discipline, incât elevii sa le invete cu plăcere

Discutarea in comisie a unor probleme de didactică modernă
C.

Cresterea eficientei activitatii de perfectionare la nivelul comisiei

Întrunirea membrilor comisiei pentru a discuta problemele ivite in activitatea didactică.
Participarea cadrelor didactice la perfectionarile realizate la nivel judetean şi national : consfatuiri , comisii metodice şi perfectionari
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE


Predarea s-a făcut intr-o manieră activă si interactivă, pentru cresterea nivelului de
cunostinte,deprinderi şi competențe

Profesorii folosesc în predare şi evaluare filme documentare, prezentări power-point realizate
de profesori elevi pe diferite teme Elevii consideră învăţarea cu ajutorul calculatorului stimulantă şi
motivantă. Cei ce întâmpină dificultăţi în a învăţa fac faţă mai bine deoarece informaţiile prezentate
sunt limitate la ceea ce se vede pe ecran. Se pot simţi mai în largul lor deoarece se pot reveni la pasaje
anterioare pentru a regăsi anumite informaţii.Sunt folosite fișe de lucru, atlase, manuale la orele de
curs.
Există clase unde elevii nu sunt interesaţi nici de metode moderne, nici de concursuri sau
competiţii


S-a făcut pregatirea suplimentară pentru elevii ce participă la concursuri, proiecte educaționale,
bacalaureat

Profesorii au îndrumat elevii ce au participat la pregătirea suplimentară în vederea susținerii
examenului de Bacalaureat .
S-a remarcat dezinteres în participarea la pregătirea suplimentară pentru examenul de Bacalaureat
a elevilor din clasele a XII-a, chiar dacă sunt stimulați prin proiectul ROSE( cu excepția elevilor din
clasa a XII-a A)


Participarea profesorilor ca evaluatori în comisii

Comisia de Organizare și Desfășurare a Examenului de Simulare a Examenului de Bacalaureat


Dezbateri pe teme de perfecţionare continuă

Profesorii au participat la cercuri pedagogice pe discipline și la dezbateri metodice cu ocazia Zilei
Educatorului, au participat la cursuri de formare.


Discutarea in comisie a unor probleme de didactică

În cadrul ședinței Comisiei Metodice formată din disciplinele geografie, istorie, socio-umane sau discutat tehnici și metode în evaluarea elevilor . Profesorii sunt în mare parte obiectivi în evaluare.
S-au stabilit de către profesori teste de evaluare a cunostintelor care se aplică la fiecare clasă
cu ritmicitate, baremele de notare fiind clar si precis stabilite .
Lecţiile s-au desfăşurat cît mai atractiv, pentru a stimula atenţia şi interesul elevilor.
Materialele didactice folosite au conţinut strategii și activităţi stimulante care au implicat elevii şi au
încurajat învăţarea; au încurajat folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării și dezvoltarea unor
abilităţi personale şi sociale prin intermediul discuţiilor şi activităţilor de grup.
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Metodele şi mijloacele moderne nu pot fi utilizate la toate clasele .Se remarcă dezinteresul tot mai
mare al elevilor pentru studiu.


Participarea la activități extracurriculare

Au fost atrași elevii talentaţi pentru participarea la acțiuni de voluntariat, au participat la acțiuni
desfășurate cu ocazia Zilei Naționale a României sau a Micii Uniri din 24 ianuarie.
30 de elevi din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, au făcut prin rotație, conform unui plan stabilit,
voluntariat la Centrul de asistență Bunicii Văii Jiului timp de o lună.
Elevi din clasele a IX-a D și a XI-a B au participat la Ziua Mediului, acțiune organizată de
Organizația PRO PARÂNG pe data de 6 iunie .


Realizarea unei educații complete prin obiectul geografie

Excursii organizate de prof. Pîntea și Stoica – sem. I Petroșani-Oradea- Băile Felix –
Petroșaniși , drumeții în aria locală, precum și o lecție vizită la Stația de Epurare Dănuțoni.
Implicarea elevilor în proiecte educaționale, participarea la acțiuni de voluntariat, cultivarea
respectului pentru valorile traditionale, cunoasterea și respectarea însemnelor statale, cunoasterea
zilelor cu semnificație deosebită, toate acestea contribuie la educația elevilor .
Întocmit responsabil comisie ,
Prof. Damian Carmen

20. RAPORT DE ACTIVITATE ARIA CURRICULARĂ
TEHNOLOGII
RAPORT DE ACTIVITATE
ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
an şcolar 2016-2017

I.

Date statistice privind încadrarea la Discipline din aria curriculară „Tehnologii”

Nr. cadre didactice
Titulari
Suplinitori calificaţi
Suplinitori necalificaţi
Plata cu ora/cumul
Total
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

22
7
2
1
32

Priorităţi ale IPT pentru anul şcolar 2016-2017
Realizarea asistenţelor şi a lecţiilor deschise între membrii catedrei;
Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor la orele de curs;
Îmbunătăţirea bazai materiale pentru realizarea orelor de instruire practică;
Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene şi concursuri;
Responsabilizarea tuturor cadrelor didactice pentru rezultatele obţinute de elevi;
Utilizarea de către toate cadrele didactice a metodelor activ-participative;
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7. Implicarea mai intensă a cadrelor didactice pentru creşterea nivelului calităţii în educaţie;
8. Se va avea în vedere imbunatatirea in continuare a bazei materiale;
9. În continuare se vor realiza lecţii deschise la nivel de arie curriculară;
10. Monitorizarea notarii ritmice;
11. Se va urmări aplicarea mai eficientă a metodelor active, a metodelor variate de evaluare,
evaluare formativă şi sumativă.
12. Implicarea in promovarea imaginii scolii
13. Perfectionarea continua
14. Implicarea cadrelor didactice in acreditarea scolii pentru scoala postliceala si scoala de maistri
III.
I.

Obiective și activități planificate:
CURRICULUM

Strategii de realizare şi acţiuni Responsabilităţi Termen
Evaluare
Obiectiv: Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare în cadrul disciplinelor tehnice
Informare continuă despre Prof. Goia Lidia Permanent
Asigurarea unui fond de
noutăţile care apar în tehnică
carte
de
specialitate
suplimentar la nivelul
bibliotecii şcolare.
Realizarea planificărilor anuale Membrii
01.10.2016
Conformitate
cu
comisiilor
pe
obiectivele
şi
domenii
competentele stabilite
Desfăşurarea
unor
lecţii Responsabil arie Lunar
Constatări
în
urma
demonstrative la nivelul fiecărei curriculară prof.
inspecţiilor
realizate
catedre/ inspecţii
Gales Zina
(inspectori, directori, şef
catedră, comisie calitate)
Obiectiv: Obţinerea unor rezultate bune la olimpiadele, concursurile şcolare, examene de
certificare a competenţelor
Selectarea
elevilor
și Prof. care predau
Rezultatele elevilor la
constituirea
grupelor
de disciplinele de Ianuarie 2017 testul de selecţie aplicat
pregătire
concurs
Participarea elevilor si a cadrelor Prof. care predau
Rezultatele elevilor
Februarie
didactice la olimpiada ariei disciplinele de
2017
crricularae tehnologii
concurs
Organizarea
şi
pregătirea Cadre didactice
examenelor de certificare a care predau la
Conform procedurii de
competenţelor
profesionale clasele terminale Ianuarie 2017
desfăşurare
nivel 5; elaborarea tematicilor de
proiecte
Actualizarea site-ului şcolii
Cercel
Ana
Maria
Ianuarie 2017
Vizualizarea paginii web
Kiminich Daniel
Organizarea
şi
pregătirea
examenelor de certificare a Cadre didactice
competenţelor
profesionale care predau la Sem II 2017
nivel
3si
4;
elaborarea clasele terminale
tematicilor de proiecte

Conform metodologiei de
desfăşurare
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II.

RESURSE UMANE

Strategii de realizare şi acţiuni

Responsabilităţi Termen

Obiectiv: Participarea la acţiuni de formare continua a profesorilor
Susţinerea de lecţii demonstrative şi Membrii
Semestrial
comunicări în cadrul comisiei Comisiilor
pe
metodice de către fiecare cadru domenii
didactic pentru promovarea didacticii
moderne cu accentul pe competenţe
Participarea la activităţile cercului Membrii
Semestrial
pedagogic, unde se vor prezenta lecţii Comisiilor
pe
demonstrative si teme de actualitate în domenii
didactica moderna
Participarea la cursuri de formare
continua organizate de ofertanţii
acreditaţi; perfecţionări şi sesiuni de
comunicări ştiinţifice ale profesorilor
Promovarea
şi
încurajarea
activităţilor în echipă, atât în rândul
profesorilor cât şi al elevilor, pentru
formarea unei culturi organizaţionale
care stimulează comunicarea deschisă,
participarea şi inovaţia
Participarea la proiectul Senior Expert
Services

III.

Evaluare

Procesele verbale

Îmbunătăţirea
şi
modernizarea
activităţii
desfăşurate de către
profesori
Membrii
Atestate dobândite
Comisiilor
pe Oferta
Schimbarea stilului
C.C.D.,
I.S.J.
domenii
de
predare,
si a filialelor diseminarea
unor societăţi activităţii
ştiinţifice
Membrii
Proiectele realizate
Comisiilor
pe Atunci când in echipa
avem
domenii
activităţi
care se
pretează
acestui mod
de lucru
Cercel Anamaria
Cursuri de formare
Octombrie
Paraschiv
Dotari ateliere
2017
Camelia

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

Strategii de realizare şi acţiuni
Responsabilităţi
Obiectiv: Creşterea calităţii bazei materiale existente
material didactic nou de la producătorii existenţi
Participarea la prezentările de Membrii
materiale didactic
comisiilor
pe
domenii
Eficienţa cu care profesorii se implică Membrii
în utilizarea şi modernizarea bazei comisiilor
pe
materiale existente
domenii
Cunoaşterea de către fiecare cadru Membrii
didactic a listei cu materialele comisiilor
pe
didactice şi mijloacelor
de domenii
învăţământ existente la disciplinele
tehnice, ce pot fi utilizate
Adaptarea structurii şcolii la cerinţele Conducerea

Termen
Evaluare
prin reparaţii sau achiziţionarea de
Căutare
internet

pe Pliante cu oferta de
produse si preturi,
ofertele de pe internet
Permanent
Existenţa referatelor de
necesitate depuse la
secretariatul şcolii
Permanent
Existenta listei cu
materialele disponibile
in mapa fiecărui cadru
didactic
Decembrie

Realizarea
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Strategii de realizare şi acţiuni
economiei româneşti prin apariţia de
noi oferte şi direcţii de predare şi
cercetare
ştiinţifică
şi
prin
consolidarea
specializărilor
de
învăţământ preuniversitar de tip
invatamant special
IV.

Responsabilităţi Termen
şcolii
2016
Şef
arie
curriculară

Evaluare
documentaţiei necesare

DEZVOLTARE COMUNITARĂ

Strategii de realizare şi acţiuni
Responsabilităţi Termen
Evaluare
Obiectiv: Participarea la competiţii care sa permită valorificarea creativităţii elevilor
(parteneriate, expoziţii de proiecte ale elevilor, sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor)
Constituirea grupului de lucru (cadru Membrii
Decembrie
Asumarea
didactic,
elevi)
si
stabilirea Comisiilor
pe 2016
responsabilităţilor de
programului de acţiuni
domenii
către fiecare cadru
didactic
Participarea la sesiuni de comunicări Membrii
Permanent
Diplome
ale elevilor si concursurile din Comisiilor
pe
calendarul
activităţilor
şcolare domenii
simpozioane
Obiectiv: Buna colaborare dintre şcoală şi agenţii economici locali
Fructificarea oportunităţilor oferite Şef
arie
Dezvoltarea
de
de proiectele de colaborare şi curriculară prof. Permanent
parteneriate
si
parteneriate la nivel local, regional si Gales Zina
obţinerea de finanţări
european
pentru diferite proiecte
Dezvoltarea
unor
parteneriate Membrii
Rapoarte
privind
educaţionale cu principalii factori Comisiilor
pe Permanent
rezultatele
unor
educativi locali
şi cu agenţii domenii
asemenea activităţi
economici
Intensificarea
eforturilor
de Membrii
promovare a imaginii şcolii în licee Comisiilor
pe
prin prezentarea ofertei educaţionale, domenii
Asumarea
prin organizarea zilei porţilor
responsabilităţilor de
deschise, prin acţiuni de diseminare a
Permanent
către fiecare cadru
ofertei şcolii la elevii din ciclul
didactic
gimnazial din întreg judeţul, prin
angrenarea elevilor colegiului în
acţiunea de publicitate.
IV.

ANALIZĂ SWOT

PUNCTE TARI
- Resurse umane-profesori titulari şi suplinitori,
maiştri calificaţi;
- Funcţionează colaborarea cu agenţii economici
din oraşul Petroşani;
- În oferta şcolară se regăsesc domeniile prioritare
de
dezvoltare
economică:
Mecanic,
Electromecanic, Electric, Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice, Confecţii textile şi pielărie, Igiena

PUNCTE SLABE
- Slabă motivare datorită salariilor mici;
- Slabă participare la cursurile de formareperfecţionare datorită condiţionării accesului
prin plata de taxe;
- Fondurile extrabugetare sunt reduse;
- Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru
stimularea cadrelor didactice şi a elevilor,
pentru achiziţionarea de echipamente şi
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şi îngrijirea corpului omenesc;
materiale didactice.
Participarea
anuală
la
olimpiadele
interdisciplinare, organizate la nivel de şcoală,
judeţean, naţional;
- Participarea la sesiunile judeţene de comunicări şi
referate ştiinţifice ale elevilor şi profesorilor;
- Participarea la concursuri şcolare organizate la
nivel regional pe teme de protecţia muncii;
- Resursele umane prezintă abilităţi şi emit
opţionale diversificate în raport cu solicitările
elevilor;
- Oferta CDL elaborată în colaborare cu agenţii
economici satisface nevoile majorităţii elevilor.
OPORTUNITĂŢI
- Documentele strategice: PRAI, PLAI, PAS;
- Programele de Formare profesională a adulţilor în
domeniul tehnic;
- Deschiderea şi flexibilitatea unor agenţi
economici;
- Realizarea planului de şcolarizare la toate formele
de învăţământ;
- Abordarea realistă a planurilor de învăţământ şi a
programelor şcolare (curriculum şcolar);
- Întâlnirea în cadrul unor activităţi comune a
cadrelor didactice pentru împărtăşirea experienţei
participarea la lecţii demonstrative în cadrul
catedrei;

AMENINŢĂRI
- Scăderea populaţiei şcolare;
- Reducerea numărului de clase;
- Posibilităţile financiare ale familiei sunt
limitate;
- Creşterea numărului de elevi care
abandonează şcoala;
- Insuficienţa resurselor materiale şi
financiare pentru implementarea unui
învăţământ eficient;
- Condiţia materială a profesorului;
- Slaba implicare a agenţilor economici în
colaborarea cu instituţiile de învăţământ;
- Uzura morală a echipamentelor din dotarea
şcolii, posibilă datorită schimbărilor
- Parteneriate cu comunitatea locală (părinţi, accelerate din domeniul tehnologiilor.
primărie, consiliul local), ONG şi alte instituţii.
V.

CONCLUZII

5.1.Realizări:


Proiectarea didactică, cu accent pe creşterea gradului de realizare a indicatorilor de calitate
până la sfârşitul anului;








Participarea cadrelor didactice din catedra tehnica la şedinţele ariei curriculare tehnologii;
Împărţirea sarcinilor pe membrii catedrei;
Discutarea programelor şcolare;
Elaborarea CDL pentru clasele a IX-a si a X-a învăţământul profesional şi tehnic;
Încheierea protocoalelor pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică;
Pregătirea elevilor pentru participarea la examenele de absolvire, la concursuri, olimpiade şi
la acţiuni complementare activităţii de învăţare;
Îmbunătăţirea bazei materiale pentru realizarea orelor de instruire practică;
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Participarea membrilor catedrei tehnice la activităţi de perfecţionare pedagogică şi de
specialitate;
Promovarea unor strategii didactice centrate pe elev de către majoritatea cadrelor didactice;
Stabilirea temelor şi opţiunilor elevilor pentru lucrările de specialitate în conformitate cu
reglementările în vigoare;
Organizarea şi desfăşurarea examenelor de diferenţă pentru continuarea studiilor în
învăţământul profesional şi tehnic seral;
Obţinerea unui procent de partcipare foarte bun la examenul de certificare a competenţelor
profesionale






5.2.Aspecte ce trebuie îmbunătăţite:
1. Realizarea asistenţelor şi a lecţiilor deschise între membrii catedrei;
2.
3.
4.
5.
6.

Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor la orele de curs;
Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene şi concursuri;
Responsabilizarea tuturor cadrelor didactice pentru rezultatele obţinute de elevi;
Responsabilizarea cadrelor didactice din cadrul catedrei privind actul educațional
Utilizarea de către toate cadrele didactice a metodelor activ-participative.

21. COORDONATOR PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME
EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
Raport de activitate
Coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Coordonator SNAC
Anul școlar 2017-2018
În anul școlar 2017-2018, ne-am propus să desfăşurăm, cu participarea şi implicarea activă a
tuturor cadrelor didactice din școală, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe
educative precum și cât mai multe activități specifice strategiei naționale de activități comunitare.
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare,
activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de elevi, cadre
didactice, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Îndrumarea și informarea elevilor şi părinţilor
acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în
cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii.
Pentru anul scolar 2017-2018, ne-am stabilit o serie de obiective de realizat la nivelul școlii, prin
activitățile educative stabilite.

Obiective:
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 Necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a
educaţiei obligatorii;
 Promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării
standardelor calităţii procesului educaţional;
 Oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor
egale/echitabile de acces la educaţie
 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor
de indisciplină
 Creşterea procentului de promovabilitate al Evaluarilor Naţionale și Examenului național de
bacalaureat;
 Cunoasterea optiunilor elevilor privind petrecerea timpului liber;
 Diversificarea activităţii extracurriculare;
 Conectarea și colaborarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean , naţional
si international;
 Cresterea calitatii actiunilor educative din școală;
 Implicarea și atragerea unui număr cât mai mare de elevi în activitățile școlii;
 Eficientizarea colaborării școlii cu alte instituții implicate în buna funcționare a societății;
 Optimizarea relaţiei școală-familie;
 Diversificarea activităţii extracurriculare.

Puncte tari
 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor
educative;
 Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;
 Majoritatea profesorilor diriginti s-a implicat in derularea activitatilor scolare si extrascolare;
 Relaţia buna dintre diriginţilor şi majoritatea elevilor;
 Multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare în vederea afirmării personalității școlii
în plan comunitar;
 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi
extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii );
 Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi
perspectivele de dezvoltare ale societăţii;
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 Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesoriprofesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
 Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii
delincvenţei juvenile;
 Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor,
suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;
 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare ( excursii
tematice) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.

Puncte slabe
 Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de
anturajul și preocuparile copiilor lor;
 Existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente
pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestuia;
 Neimplicarea cadrelor didactice în proiecte naționale și internaţionale;
 Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile
extraşcolare;
 Dezinteresul părintilor si elevilor față de actul educațional.
Oportunităţi
 Disponibilitatea autoritatilor locale de a se implica in viața scolii;
 Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect;
 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii;
 Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de
cooperare internaţională;
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi
asumarea de roluri.
Ameninţări
 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei
educative
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 Existenţa unei tentatii foarte mari de a abandona scoala pentru a merge la munca in strainatate,
datorita nivelului economic scazut al zonei;
 Elevi cu probleme de comportament;
 Impactul nefast al mass-mediei.
1.Activitatea diriginților
Comisia metodică a diriginților şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial
elaborat la începutul semestrelor, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite
ulterior. Pe parcursul semestrului I și II al anului scolar 2017 – 2018, d-na prof. Câmpean Gabriela,
în calitate de responsabil al Comisiei metodice a dirigintilor, a derulat următoarele activități
metodice:
 La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele
dezbătute au respectat Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile eleviilor. În
semestrul I și II al anului şcolar 2017-2018, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea
desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces
de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala,
profesorii şi colegii.
 S-au desfasurat sedintele cu parintii , pe clase, dupa un program afisat, în care s-au prelucrat
regulamentele scolare (cel general si cel de ordine interioara)
 Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica
din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii educative.
 Instruirea prof. diriginti cu privire la organizarea activitătilor educative școlare și
extrașcolare, întocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogice a elevilor și a altor
documente necesare dirigintelui.
 Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se
poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient.
 S-au semnat contractele de parteneriat cu părinții si diferite institutii.
 S-au efectuat asistente la orele de dirigentie ;
 Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea la
grade didactice şi cursuri de perfecţionare.

2. Activitati educative scolare si extrascolare
Activitătile derulate în semestrul I și II au fost bogate și au vizat educația civică, educatia
ecologică, educatie pentru sănatate, sport, educatie rutieră, educația interculturală, istorie, științe,
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matematică, cultura generală.
 KIT – Kids in Tech . Elevii liceului nostru sunt, al doilea an consecutiv, membri ai clubului Kids in
Tech, responsabil prof. Cercel Ana Maria
 Demararea proiectului ROSE, finanțat de Banca Mondială, responsabil Director prof. Paraschiv
Camelia și echipa de implementare
 Halloween, noiembrie 2017, Catedra de limbi străine
 Primirea unui KIT ARDUINO și a unui set de cursuri de robotică din partea Centrului de Inginerie
Bosch, responsabil prof. Cercel Ana Maria, Octombrie 2017
 Desfășurarea Balului Bobocilor ”Baul bobocilor versus Balul absolvenților”,la Clubul Revival,
noiembrie 2017
 ”Măsuri de prim-ajutor în diverse situații”, activitate desfășurată în colaborare cu Școala Sanitară
Postliceală ”Carol Davila” Petroșani, Noiembrie 2017, responsabil dir. adj. prof. Marița Mihaela
 ”E ușor să faci bine. Nu arunca, donează!”, noiembrie 2017, responsabili prof. Coman Ruxandra si
prof. Cercel Ana Maria
 ”Săptămâna națională a educației globale”, tema: ”Lumea mea depinde de noi”, responsabili prof.
Cercel Ana Maria și Director prof. Paraschiv Camelia
 Săptămâna fructelor și legumelor donate, 20 – 24 noiembrie 2017, responsabil prof. Cercel Ana
Maria, coordonator SNAC
 Moment omagial Liviu Rebreanu, noiembrie 2017, catedra de Limba română
 1 Decembrie la Leonida, responsabili prof. Stoica Valentin, prof. Popa Mirela, prof. Pato Bianca,
prof. Cercel Ana Maria
 ”De Crăciun, dăruind vei dobândi”, Decembrie 2017, responsabil prof. Mischie și Director prof.
Paraschiv Camelia
 ”E ușor să faci bine. Nu arunca, donează!”, Decembrie 2017, responsabili prof. Coman Ruxandra si
prof. Cercel Ana Maria
 ”Atelierele Leonida – expoziție de Crăciun”, Decembrie 2017, responsabili prof. Popa Mirela,
Codrea Corina, Vințan Luminița și d-na bibliotecar Crețu Alina
 ”Educația este șansa ta”, activitate realizată de Fundația Romanian Business leaders în parteneriat
cu Banca Transilvania, responsabil prof. Cercel Ana Maria, Decembrie 2017
 Mica Unire și Ziua poetului Mihai Eminescu, responsabili prof. Cercel Ana Maria, Stoica Valentin
si d-nele prof. de la catedra de limba română, Ianuarie 2018
 Primirea unei sponsorizări constând în materiale necesare desfășurării orelor de electronică și
construcții, responsabil prof. Cercel Ana Maria, ianuarie 2018
 ”Ziua internațională a cititului împreună”, invitat poetul și documentaristul Marian Boboc,
responsabil prof. Cercel Ana Maria, 1 februarie 2018
 ”Educația este șansa ta!”, invitat d-na conferențiar universitar doctor Dorina Niță, Consilier local,
responsabili prof. Cercel Ana Maria și Galeș Zina, Martie 2018
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 ”Școala viitorului tău!”, activitate în cadrul proiectului național ”Săptămâna meseriilor”, responsabil
Inspector școlar prof. dr. Manolea Mihaela, director prof. Paraschiv Camelia, prof. Galeș Zina
 ”Acordarea primului-ajutor”, activitate desfășurată cu sprijinul Crucii Roșii Petroșani, responsabili
director prof. Paraschiv Camelia și prof. Cercel Ana Maria, Martie 2018
 ”Hai pe net!”, Campanie națională, Martie 2018, responsabil prof. Cercel Ana Maria
 Vizită a elevilor liceului nostru la Universitatea din Petroșani, responsabil, Director prof.Paraschiv
Camelia
 ”Ziua Mondială a Apei”, vizită la Stația de epurare a apelor uzate Dănuțoni, Martie 2018,
responsabili prof. Damian Carmen, Șarpe Alina și dir. adj. prof. Marița Mihaela
 ”E ușor să faci bine. Nu arunca, donează!”, Martie 2018
 ”Săptămâna națională a voluntariatului”, aprilie 2018, responsabili prof. Cercel Ana Maria, prof.
Neagoe Ileana și dir. adj. prof. Marița Mihaela
 ”Voluntariatul se învață la Leonida”, vizită la Adăpostul de câini din Petroșani condus de d-na
Andrea Huszar, Mai 2018, responsabil prof. Cercel Ana Maria
 ”Ștafeta succesului”, întâlnire cu membrii Clubului Rotary, și lansarea concursului ”Micul
antreprenor”, responsabili prof. Cercel Ana Maria și Director prof. Paraschiv Camelia, Aprilie 2018
 9 Mai la Leonida, activitate concurs de împodobire a ușilor sălilor de clasă, responsabil prof. Cercel
Ana Maria, Stoica Valentin, Popa Mirela și director prof. Paraschiv Camelia
 Participarea la proiectul județean ”Libertăți fundamentale”, ocazie cu care d-l Procuror Robert
Scorta le-a vorbit elevilor noștri despre capcanele în care pot cădea;Mai 2018
 1 Iunie la Leonida, responsabil prof. Vințan Luminița și bibliotecar Crețu Alina
 Obținerea unui nou TITLU DE EXCELENȚĂ, secțiunea FLEXIBILITATE ȘI INOVARE
 Participarea la jocurile sportive Special Olympics

3. proiecte internaționale:
 Proiecte eTwinning:
-

L.O.V.E. – Living Our Values Everyday, responsabil prof. Cercel Ana Maria

-

E-Twin PenPaLS, responsabil prof. Cercel Ana Maria

-

Within You`we can succeed, responsabil prof. Cercel Ana Maria

 Proiecte Erasmus +:
-

al 2-lea an de desfășurare a proiectului ERASMUS + KA2: ”Learnig beyond the Classroom
Walls”, responsabil prof. Rus Gabriela

În acest al doilea an de proiect au avut loc două mobilități, una în Tenerife la care au participat d-na
prof. Rus Gabriela și d-na Inspector prof. dr. Manolea Mihaela și una în Lituania, la care au
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participat d-nele prof. Rus Gabriela și Cercel Ana Maria
Tot în cadrul acestui proiect, elevii Școlii Gimnaziale nr. 2 au desfășurat o serie de activități în aer
liber, activități coordonate de d-nele înv. Șamotă Mihaela, Repezanu Mirela și Streidfeld Adela.
-

Proiectul Erasmus+ TRIALOG - CRIO Vest, desfășurat în parteneriat cu I.S.J. Hunedoara

-

Developing Entrepreneurship by Volunteering Activities- proiect depus

 Proiectul internațional ECO SCHOOLS, responsabil prof. Cercel Ana Maria și dir. Adj. Prof. Marița
Mihaela
 Obținerea, din partea Comisiei europene au unui kit de inițiere în agricultură, agripatch, responsabil
prof. Cercel Ana Maria

4. Parteneriate educaționale
Numeroase parteneriate educationale au fost încheiate cu numeroase instituții din oraș:
5. Consiliul elevilor :
Consiliul Elevilor pe şcoală, sub îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat în atragerea cât mai
multor elevi în activităţi extraşcolare desfășurate în școală
6. Comitetul de părinți
La nivelul scolii, s-au organizat sedintele cu parintii pe clase, în care s-au ales comitetele pe clasă,
apoi şedinţa pe şcoală , s-a ales noul comitet.
Au fost chestionaţi părinţii în legătură cu percepţia lor despre rolul şi eficienţa şcolii, au fost
solicitaţi să vină cu propuneri şi implicări în viaţa şcolii.
7. Programul Național „Școala Altfel”

Săptămâna ”Școala altfel” s-a desfășurat, ca în fiecare an, cu implicarea tururor
diriginților și a leevilor. Programul s-a desfășurat de la 9 la 13, cu excepția
activităților ce au necesitat un timp mai lung de desfășurare.
8. Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative în unitatea noastră de învăţământ:
- Sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanță, precum si a elevilor cu nevoi speciale ;
-Promovarea unor programe pentru “educarea” părinților”, în scopul unei participari
active/conștiente la viața școlii
- Promovarea unor exigențe ridicate în actul managerial în cazul reticenței față de nou și schimbare;
- Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în proiecte
-Obţinerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în vederea
organizării şi derulării unor activităţi educative de amploare
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Întocmit:
Prof. cercel Ana Maria
Coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Coordonator SNAC

22. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE FORMARE SI
PERFECȚIONARE
AN ȘCOLAR 2017- 2018
Formarea şi perfecţionarea reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de
dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate intr-o varietate de
astfel de activităţi unele în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculumului educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic
la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.
Planul managerial al Comisiei metodice ,,Perfecţionare şi formare continuă,, a fost elaborat
în conformitate cu legislaţia în vigoare, având la bază Planul managerial şi Planul Operaţional al
Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Leonida,,.
Conform acestui plan, în anul şcolar 2017-2018 sunt urmărite următoarele obiective:
- responzabilizarea fiecărui cadru didactic privind actul de predare-învăţare-evaluare;
- implicarea cadrelor cu experienţă în activităţi demonstrative;
- implicarea formatorilor locali în diseminarea cursurilor la care au participat;
- susţinerea tinerilor, a cadrelor didactice fără experienţă în desfăşurarea în bune condiţii a
activităţii la catedră
- participarea cadrelor didactice la cursuri de formare, specializare şi reconversie profesională
Pentru semestrul al II-lea, conform Planului managerial al Comisiei metodice ,,Perfecţionare şi
formare continuă,, s-au desfășurat următoarele activități:
 La nivelul Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida,, Petroșani, conform graficului de
asistenţă la orele de curs, pentru cadrele didactice de la toate ariile curriculare, conducerea
unităţii de învăţământ, a efectuat inspecţii la clasă după cum urmează:
Director Paraschiv Camelia – inspecție la 24 cadre didactice
Director adjunct Obogeanu Gheorghița – inspecție la 26 cadre didactice
Director adjunct Marița Mihaela – inspecție la 27 cadre didactice
 Tipul şi numărul inspecţiilor de perfecţionare a fost stabilit în conformitate cu solicitările
cadrelor didactice, în vederea înscrierii la examenele de definitivare, gradul II şi gradul I.
Astfel au fost efectuate următoarele inspecții:
- Definitivat
Goncea Florin- discipline tehnice
- ICI-Gradul II
Cosma Emanuel - matematică
Durbaca Loredana Mirela- educație fizică
Pîntea Cristian Andrei- geografie
Radu Adriana- limba română
Rujoi Ana Alexandra-profesor învățământ primar
- Inspectia specială-Gradul I
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Ilioni Cristina- susținere grad didactic I
Repezanu Mirela


Cadrele didactice din unitatea noastră au fost implicate în:
- organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice la nivel judeţean şi
naţional
- susţinerea sau publicarea de articole sau lucrări de specialitate
- organizarea şi desfăşurarea simpozioanelor judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale
- coordonarea elevilor în vederea participării la concursuri CAEN, CAERI, CAEJ.
- coordonarea elevilor participanți la Proiectul internațional Trialog de către profesorii
Paraschiv Camelia, Manolea Mihaela, Boboc Mariana
- În vederea asigurării calităţii activităţilor de predare – învăţare – evaluare şi monitorizarea
impactului programelor de formare, la care au participat cadrele didactice din unitatea noastră,
Comisia de Evaluare şi Asigurarea calităţii a efectuat inspecţii la clasă după cum urmează:
Responsabil C.E.A.C. Vințan Andronache Luminița – inspecție la 8 cadre didactice
Membru C.E.A.C. Boboc Mariana - inspecție la 7 cadre didactice
Membru C.E.A.C. Vlăduceanu Atena- inspecție la 8 cadre didactice
Membru C.E.A.C. Marioane Cristiana - inspecție la 9 cadre didactice
Membru C.E.A.C. Andraș Ester - inspecție la 9 cadre didactice
Membru C.E.A.C. Vanko Jana- inspecție la 8 cadre didactice
Membru C.E.A.C. Cercel Ana Maria - inspecție la 8 cadre didactice
Membru C.E.A.C. Niculescu Oana - inspecție la 8 cadre didactice
Membru C.E.A.C. Josan Diana- inspecție la 9 cadre didactice
 Conform convenţiei de colaborare cu Universitatea din Petroşani, în vederea asigurării
desfăşurării activităţilor de practică pedagogică, pentru studenţi, în anul şcolar 2017-2018,
în baza contractelor de voluntariat, au avut calitatea de mentori următorii profesori:
- Prof. Galeș Zina – discipline tehnice
- Prof. Paraschiv Camelia – discipline tehnice
- Prof. Boboc Mariana – discipline tehnice
- Prof. Niculescu Oana- discipline tehnice
- Prof. Vlăduceanu Atena –discipline tehnice
- Prof. Cercel Ana Maria- informatică
- Prof. Obogeanu Gheorghița- informatică




Un număr de 20 cadre didactice au participat la cursurile la distanță organizate de CCD
Hunedoara (ID): C25 ”Utilizarea eficientă a timpului școlar” și C32 ”Repere ale
managementului clasei”- 20 ore
 Un număr de 35 cadre didactice din unitatea noastră au participat la cursul de formare
organizat de SIP Hunedoara ”Metode și strategii moderne de predare-învățare-evaluare”
– 5 credite
Tot ca activitate de perfecționare poate fi considerată și organizarea de activități
extracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente – Valentine’s day, 8 Martie, Ziua Europei,
1 Iunie, activități ce au fost organizate în structura Școala Gimnazială nr. 2 și la Colegiul
Tehnic ”Dimitrie Leonida”.

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE
PUNCTE TARI
- interesul cadrelor didactice față de obligativitatea acumulării unui număr de 90 credite în decursul
a 5 ani școlari
- suportul direcțiunii școlii în vederea participării la cursuri de formare / perfecționare
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PUNCTE SLABE
- Dezinteresul personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru oferta de cursuri destinată
acestor categorii
OPORTUNITĂȚI
- oferta variată a CCD și a altor furnizori de formare
- oferta cursurilor de perfecționare/ master/ studii posuniversitare, etc
AMENINȚĂRI
- fonduri insuficiente alocate pentru activitatea de formare comparativ cu anii anteriori
Concluzionând, în primul semestru al anului școlar 2017-2018 formarea și perfecţionarea continuă a
cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:
prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a
consfătuirilor cadrelor didactice;
prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori sau
colaboratori;
prin cursuri postuniversitare;
prin participarea la cursuri de formare iniţială și perfecţionare continuă organizate/ avizate de
instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MENCS).
Responsabil comisie,
Prof. Goia Lidia

23.RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA ÎNVĂȚĂTORILOR ȘI A
EDUCATOARELOR
RAPORT DE ACTIVITATE
Semestrul I, An şcolar 2017-2018
Privind activitatea Comisiei Metodice a Învăţătorilor și Educatoarelor de la Colegiul Tehnic
„Dimitrie Leonida” Şcoala Gimnazială Nr.2 – Petroșani la sfârşitul semestrului.
În cadrul comisiei a existat o conlucrare strânsă între membrii săi, aceștia fiind:
- responsabil ȘAMOTĂ MIHAELA-MARIA
- ION LILIANA CRINA
- RUSU ADRIANA
- SINTULESCU RODICA
- REPEZANU DANIELA MIRELA
- SLAVU PETRONELA VALI
- RUJOI ANA MARIA
- STREITFERD ADELA
- TELELEU LUCIA
Planul de muncă s-a întocmit urmărind realizarea tuturor obiectivelor şi anume: dezvoltarea
competenţelor, formarea continuă a cadrelor didactice în concordanţă cu noile cerinţe şi standarde
educaţionale, realizarea unei comunicări verbale adecvate, la obiect, relaţionarea în cadrul catedrei,
aplicarea de noi metode şi mijloace de lucru.
1. CURRICULUM
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preșcolar și primar s-a realizat prin dezvoltarea
de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a
conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de
MEC, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.
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Toți membrii comisiei au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform
planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire
suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au fost implicaţi în situaţii
evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat,
dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.
2. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a
centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea
preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea problematicii la
experienţele elevilor.
În decursul semestrului I copiii din ciclul preșcolar și primar au fost implicați în diverse
activități extrașcolare astfel:
- Proiectul „Toamna în școala noastră”, toate grupele și clasele, perioada septembrie-noiembrie
2017
- „Prietenii mediului înconjurător”, grupele de grădiniță și clasa a II-a, octombrie 2017
- „Să circulăm corect”, clasa pregătitoare, noiembrie 2017
-„Igiena de nota 10”, în colaborare cu Domestos, clasa a II-a, noiembrie 2017
- „Facem activități în afara școlii”,în cadrul proiectului Erasmus, toate grupele și clasele,
permanent
- „Ne mândrim că suntem români”, 1 Decembrie, toate grupele și clasele, noiembrie-decembrie
2017
- „Ghetuța lui Moș Nicolae”, grupele de grădiniță, decembrie 2017
- Proiectul „Bucuriile iernii”, toate grupele și clasele, noiembrie-decembrie 2017 – ianuarie 2018
-„Școala Siguranței Tedi”, clasa I, decembrie 2017-ianuarie 2018
- Sărbătorile de iarnă, serbări dedicate acestor sărbători, toate grupele și clasele, decembrie 2017
- „Mihai Eminescu, Luceafărul poeziei românești”, toate grupele și clasele, ianuarie 2017
- „24 Ianuarie, Unirea Principatelor Române”, toate grupele și clasele, ianuarie 2017
-„Astăzi e ziua ta”, clasa I, clasa a II-a, lunar
Tot ca și activități extrașcolare au fost desfășurate activitățile din „Săptămâna Altfel”, 0610.11.2017, organizate și realizate împreună de către toate grupele de grădiniță și clasele primare:
- ” În lumea filmului animat ” cinemateca în școala noastră.
-”Minte sănătoasă în corp sănătos”, vizitarea Stadionului „Jiul Petroșani”
- Mâini dibace! – desenăm, colorăm, decupăm, asamblăm
-,,Și noi știm să gătim, musafiri să primim.”-Micul Master Chef
- Hai cu noi să ne jucăm!
Fiecare membru al comisiei şi-a adus aportul la buna desfăşurare a activităţilor. În cadrul
Comisiei Metodice a Învăţătorilor s-au susţinut lecţii deschise şi referate:
 Activitatea comisiei din punct de vedere al activităţilor a fost începută de d-na prof.inv.primar
Slavu Vali în data de 19.10.2017, care a desfășurat lecția deschisă la Comunicare în Limba
Română, la clasa I, cu tema: „Sunetul și litera i”, lecție de dobândire de cunoștințe, prin care
a dovedit buna sa pregătire de specialitate și modul diversificat de abordare a copiilor și de
asemenea s-au arătat bogatele cunoștiințe ale elevilor
 În data de 25.10.2017, d-na prof.înv.primar Rujoi Ana-Maria, a susținut referatul cu titlul
„Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă”, prin care se prezintă modalități de lucru
pentru integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă
 În data de 23.11.2017 d-na prof.înv.primar Repezanu Mirela a desfășurat o lecție deschisă, la
Comunicare în Limba Română, la clasa pregătitoare, cu tema: „Sunetul n și literele n șN, o
lecție de predare” prin care a făcut cunoscut modul de predare diversificat și cunoștințele
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bogate acumulate de elevi. De asemenea se dovedește buna pregătire a d-nei învățătoare și
buna cunoaștere a elevilor.
 Următoarea activitate desfăşurată în cadrul comisiei pe primul semestru a fost realizată de dna prof.înv.primar Șamotă Mihaela, în data de 28.11.2017 care a susținut referatul cu titlul:
„Formele și metodele muncii independente”, prin care se prezintă forme, metode și exemple
de muncă independentă.
 În data de 06.12.2017 d-na prof.înv.primar Streitferd Adela , a desfășurat o lecție deschisă la
Educație civică, la clasa a III-a, cu tema: „Trăsături fizice și morale”, o lecție de recapitulare
prin care a prezentat diverse metode de predare și jocuri, precum și pregătirea elevilor și
pregătirea de specialitate a d-nei învățătoare.
 În data de 14.12.2017, prof.înv.preșcolar Rusu Adriana, a susținut referatul cu titlul: „Familia
și grădinița”, prin care prezintă relațiile care existente între familie și grădiniță
 În data de 23.01.2018, din nou d-na prof.inv.primar Slavu Vali, a susținut și un referat cu
titlul: „Copiii de astăzi - părinții de mâine”, prin care face o caracterizare a tinerilor care
urmează să devină părinți
 Ultima activitate din semestrul I a fost susținută de d-na prof.înv.preșcolar Ion Liliana Crina,
care în data de 31.01.2018, a desfășurat o lecție deschisă la Cunoașterea mediului, cu tema:
„Când se întâmplă și de ce?” (toamna, iarna), o lecție de consolidare, prin care dovedește
cunoștințele însușite de micuții preșcolari despre toamnă și iarnă și buna pregătire de
specialitate.
În urma activităţilor mai sus menţionate s-au întocmit procese verbale în care s-au punctat o
bună pregătire a cadrelor didactice, respectarea şi realizarea obiectivelor operaţionale propuse,
utilizarea diferitelor metode moderne de lucru, evidenţiindu-se munca pe grupe de elevi, urmărinduse progresul elevilor pe tot parcursul activităţilor. Comunicarea dintre elevi şi cadrul didactic este
adecvată nivelului de vârstă, existând o bună conlucrare între aceştia. Copiii răspund pozitiv la
cerinţele impuse, manifestându-şi un real interes în ceea ce priveşte procesul educativ.
Urmărind concordanţa dintre planificare şi parcurgerea manualului am constatat că s-a realizat
întocmai curriculum-ul naţional şi cel la decizia şcolii. De asemenea, s-a urmărit şi verificat
proiectarea unităţilor de învăţare pornind de la planificarea calendaristică, astfel încât materia la
sfârşitul semestrului I a fost parcursă în totalitate, de către toate cadrele didactice la toate disciplinele.
Pe lângă activitățile din programul comisiei s-au desfășurat și asistențe la unele lecții astfel:
 La clasa a III-a, d-na prof.înv.primar Streitferd Adela, a fost asistată în data de 17.10.2017
la o lecție de Educație civică cu tema: „Trăsături morale ale persoanei. Bunătate vs răutate”;
 La grădiniță, grupa florilor, d-na prof.înv.preprimar Ion Liliana Crina a fost asistată în data de
26.10.2017 la o activitate de Educație pentru societate cu tema: „Cele mai frumoase floriconvorbire”;
 La clasa a IV-a, d-na prof.înv.primar Șamotă Mihaela a fost asistată în data de 20.11.2017, la
o lecție de Matematică cu tema: „Operația de înmulțire. Proprietăți”;
 La grădiniță, grupa puișorilor, d-na prof.înv.preprimar Sintulescu Rodica a fost asistată în data
de 29.11.2017 la o activitate de Matematică cu tema: „Flori pentru țară”-joc logic;
 La clasa I, d-na prof.înv.primar Slavu Vali, a fost asistată în data de 12.12.2017 la o lecție de
Matematică și explorarea mediului cu tema: „Adunarea și scăderea numerelor naturale 0-10”;
 La grădiniță, grupa inimioarelor, d-na prof.înv.preprimar Rusu Adriana a fost asistată în data
de 14.12.2017 la o activitate de Educație pentru sănătate cu tema: „Mâncăm sănătos”convorbire;
 La clasa pregătitoare, d-na prof.înv.primar Repezanu Mirela a fost asistată în data de
18.01.2018, la o lecție de Arte vizuale și abilități practice cu tema „Dactilopictură- obținerea
unei scene din poezia Somnoroase păsărele”;
 La clasa a II-a, d-na prof.inv.primar Rujoi Ana Maria, a fost asistată în data de 23.01.2018 la
o lecție de Matematică cu tema: „Operația de înmulțire. Proprietăți”.
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În urma asistențelor toate cadrele asistate au fost apreciate pozitiv din toate punctele de vedere,
atât de responsabilil comisiei, cât și de d-na Director.
La începutul semestrului au fost date evaluări inițiale și la grădiniță și la clasa pregătitoare, dar
fără notare, ci doar cu aprecieri verbale și testări iniţiale la clasele I-IV, iar pe parcursul semestrului
s-a ținut seama de rezultatele obținute la aceste testări inițiale, planificându-se activitățile și în funcție
de acestea, s-a lucrat diferenţiat cu copiii cu nevoi speciale şi ritm lent de lucru, acestora întocminduse fişe individuale de lucru. S-a urmărit notarea ritmică a elevilor şi s-au verificat caietele de notare.
Testările inițiale au avut următoarele rezultate:
Clasa
Limba română
Matematică
Științe
F.B.
B.
S.
I.
F.B.
B.
S.
I.
F.B.
B.
S.
I.
I
11
6
2
10
6
3
a II-a
9
6
4
2
9
6
3
3
a III-a
9
8
4
1
6
7
4
3
12
9
2
a IV-a
5
5
6
3
3
2
8
6
5
4
9
1
La sfârşitul semestrului I se poate observa următoarea situaţie a copiilor din ciclul preșcolar
și a elevilor claselor din ciclul primar:
- grupa puișorilor (ed.Sintulescu Rodica): 19 copii înscriși, 2 transferați
- grupa inimioarelor (ed.Rusu Adriana): 24 copii înscriși, 2 veniți prin transfer
- grupa florilor (ed.Ion Liliana Crina): 21 copii înscriși
- clasa pregătitoare: 23 elevi înscriși, 22 promovați, 1 elev transferat
- clasa I: 23 de elevi înscriși, 19 au fost promovaţi, 1 elev a venit prin transfer și alți 3 au
plecat, nu au avut nota scăzută la purtare, nu au fost corigenţi, 1 elev a rămas cu situația
neîncheiată;
- clasa a II-a: 25 elevi înscriși, 20 au fost promovaţi, 1 elev transferat, 3 elevi au avut nota
scăzută la purtare la Insuficient pentru absențe și au rămas cu situația neîncheiată, 1 elev a
fost corigent;
- clasa a III-a 25 elevi înscriși, 22 au fost promovați, 3 elevi transferați, fără corigenți, situații
neîncheiate și note scăzute la purtare;
- clasa a IV-a 19 elevi înscriși, 12 au fost promovaţi, 2 au venit prin transfer, 4 au avut nota
scăzută la purtare la Bine pentru indisciplină, 1 nota scăzută la purtare la bine pentru
absențe, 7 au fost corigenţi la una, doua, trei sau patru discipline, 2 elevi cu situația
neîncheiată, corigențe la unele discipline și note scăzute la purtare la Suficient unul, iar al
doilea la Insuficient.
La fiecare şedinţă, pe lângă dezbaterea temei din planul managerial, ne-am propus prezentarea
noutăţilor apărute. Desigur că acest lucru îl facem permanent dar la şedinţe discutăm pe larg toate
problemele. Nu lipsesc nici planul de lecţie model, nici mici perle ale elevilor, nici planurile de viitor,
nici momentele de relaxare.
Cadrele didactice au întocmit referate conform tematicii, cu multă minuţiozitate, bine
documentate ştiinţific, cu exemple practice, referate în care au ţinut să împărtăşească colegilor din
experienţa acumulată în timp şi din exemplele de care s-au izbit.
Având o bază metodologică clară activitatea s-a dovedit a fi eficientă prin acţiuni permanente
care au asigurat împletirea fructuoasă a formelor individuale cu cele colective, au avut o ambianţă
corespunzătoare şi un caracter deschis, au promovat acţiuni de confruntare de opinii în promovarea
noului.
Toate cadrele au încercat prin activitatea metodică desfăşurată să pună în circulaţie idei şi
experienţe noi pe care apoi să le aplice în practică.
Pentru eficientizarea şi creşterea calităţii activităţii didactico-metodice ne-am propus şi
respectat următoarele obiective:
- extinderea capacităţii de adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în domeniul educaţiei;
- stimularea activităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic;
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- intensificarea exerciţiului creator şi de relaţionare/comunicare/cooperare /colaborare în domeniul
pedagogic;
- utilizarea adecvată a unor tipuri variate de itemi şi descriptori de performanţă;
- eficientizarea demersului didactic; dezvoltarea competenţelor prin: abilităţi de comunicare,
scriere, calcul, informatizare, gândire critică, lucru în echipă, adaptarea la situaţii noi; elaborarea şi
popularizarea materialelor metodice; utilizarea metodelor şi strategiilor moderne în procesul de
învăţare/evaluare;
- asigurarea calităţii în educaţie;curriculum evidenţiat/diferenţiat;
- valorificarea experienţei pozitive;
- activităţi cu elevii cu CES ;
- parteneriatul şcoală-familie;
-afirmarea ,,dimensiunii europene”în formarea continuă;
-facilitatea schimbului de eficienţă didactică, prezentarea informaţiei prelucrate, oferirea
metodelor didactice eficiente.
Catalogăm ca fiind rodnică activitatea din semestrul I şi ne propunem aceeaşi seriozitate în
muncă şi în semestrul II.

24.RAPORT DE ACTIVITATE privind activitatea Comisiei Metodice
a Învăţătorilor
Întocmit,
Responsabil comisie
Înv. Şamotă Mihaela-Maria

RAPORT DE ACTIVITATE
Semestrul II, An şcolar 2017-2018
Privind activitatea Comisiei Metodice a Învăţătorilor de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”
Şcoala Gimnazială Nr.2 – Petroșani la sfârşitul semestrului.
În cadrul comisiei a existat o conlucrare strânsă între membrii săi, aceștia fiind:
- responsabil ȘAMOTĂ MIHAELA-MARIA
- ION LILIANA CRINA
- RUSU ADRIANA
- SINTULESCU RODICA
- REPEZANU DANIELA MIRELA
- SLAVU PETRONELA VALI
- RUJOI ANA MARIA
- STREITFERD ADELA
- TELELEU LUCIA
Planul de muncă s-a întocmit urmărind realizarea tuturor obiectivelor şi anume: dezvoltarea
competenţelor, formarea continuă a cadrelor didactice în concordanţă cu noile cerinţe şi standarde
educaţionale, realizarea unei comunicări verbale adecvate, la obiect, relaţionarea în cadrul catedrei,
aplicarea de noi metode şi mijloace de lucru.
2. CURRICULUM
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de
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competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a
conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de
MEC, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.
Toți învăţătorii au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor
calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire
suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au fost implicaţi în situaţii
evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat,
dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.
2. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a
centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea
preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea problematicii la
experienţele elevilor.
În decursul semestrului II preșcolarii și elevii de la toate clasele primare au organizat și
desfășurat diverse activități extrașcolare astfel:
- Proiectul „Primavara”, toate clasele, perioada februarie-mai 2018
- Proiectul „Simbolurile primăverii - Mărțișorul și 8 Martie”, toate clasele, martie 2018
- „Ion Creangă”, toate clasele, martie 2018
- „Sunt curat, sunt sănătos”, clasa pregătitoare, martie 2018
- Sfintele Sărbători de Paști, toate clasele, aprilie 2018
-„Protejați pădurea! Protejați natura! (clasa a II-a și clasa a IV-a), aprilie 2018
- Activitate de plantare (grădiniță), aprilie 2018
- Micul pieton, clasa pregătitoare, aprilie 2018
- Ziua Europei, mai 2018, toate clasele
- Excursie la ferma de vaci de la Ribița, clasele primare, mai 2018
- Activităţi în cadrul proiectului Erasmus „Learning beyond the classroom walls”, toate clasele,
mai-iunie 2018
- Ziua Copilului, toate clasele, mai-iunie 2018
- Participare cu lucrări la concursul „În lumea animalelor”, organizat de Asociația Culturală „Iosif
Tellman” Lupeni, mai 2018 (clasele primare)
- Participare la concursul județean „Natura- fantezie și culoare”Vulcan, mai 2018 (clasele
primare)
- Participare cu lucrări la Centenarul Unirii organizat de Inspectoratul Școlar Hunedoara, pentru
expoziția „România mea pitorească”, iunie 2018, clasele primare
- „Adio, clasa a IV-a”, activități distractive în afara școlii, iunie 2018 (clasa a IV-a)
- Concursul „Școala Siguranței – Tedi”, pe parcursul semestrului (clasa I)
- „Astăzi e ziua ta”, clasa I și clasa a II-a, pe parcursul semestrului
- Vizionare piese de teatru de păpuși, pe parcursul semestrului, grădiniță, clasele pregătitoare, I și
a II-a
- Vizionare filme la cinematograful „Victoria”, clasele primare, pe parcursul semestrului
- Activități în cadrul proiectului organizat de vizitatorii noștri americani, clasele primare, iunie
2018
- Inaugurarea locului de joacă din curtea școlii, grădiniță, iunie 2018
- Serbări pentru încheierea anului școlar, toate clasele, iunie 2018
Fiecare membru al comisiei şi-a adus aportul la buna desfăşurare a activităţilor. În cadrul
Comisiei Metodice a Învăţătorilor s-au susţinut lecţii deschise şi referate:
 Activitatea comisiei din punct de vedere al activităţilor a fost începută de d-na
prof.inv.preprimar Ion Liliana în data de 15.02.2018 a susținut referatul cu titlul: „Calitatea
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activităților extrașcolare – contribuții la pregătirea pentru viața copiilor”, prin care dorește să
se evidențieze contribuția activităților extrașcolare ăn viața copiilor.
 În data de 22.02.2018, d-na prof.înv.primar Rujoi Ana-Alexandra, a desfășurat o lecție
deschisă la Comunicare în limba română la clasa a II-a cu tema: „Zebra cu puncte”, lecție de
comunicare de noi cunoștințe prin care a făcut cunoscut modul de predare diversificat,
rapiditatea însuțirii de către elevi a noilor cunoștințe și bogatele cunoștințe acumulate de elevi
deja. De asemenea se dovedește buna pregătire a d-nei învățătoare, lucrul degajat cu elevii și
buna cunoaștere a acestora.
 În data de 27.03.2018 d-na prof.înv.primar Repezanu Mirela, a susținut referatul cu titlul
„Importanța evaluărilor inițiale”, prin care se prezintă modalitățile de evaluare inițială și
importanța acestor evaluări.
 În data de 29.03.2018 d-na prof.înv.preprimar Sintulescu Rodica a desfășurat o activitate
deschisă la Educarea limbajului, la grupa puișorilor, cu tema: „Oul roșu, Lucia Munteanu”memorizare, prin care a făcut cunoscut modul de abordare a temei diversificat și bogatele
cunoștințe ale micuților preșcolare referitoare la Sărbătorile de Paști. De asemenea se
dovedește buna pregătire de specialitate a d-nei educatoare și buna cunoaștere a copiilor, mai
ales prin lucrul diferențiat cu aceștia.
 Următoarea activitate desfăşurată în cadrul comisiei în semestrul II a fost realizată de d-na
prof.înv.primar Streitferd Adela, în data de 17.04.2018 care a susținut referatul cu titlul:
„Matematica distractivă”, prin care se dorește cunoașterea unor exerciții de matematică mai
plăcute copiilor.
 În data de 26.04.2018 d-na prof.înv.preprimar Rusu Adriana a desfășurat o activitate deschisă
la Educarea limbajului, la grupa inimioarelor, cu tema: „Ridichea uriașă”- povestirea
educatoarei, prin care a făcut cunoscut modul de predare diversificat, a arătat atenția sporită a
micilor preșcolari, colaborarea strânsă cu aceștia și cunoștințele bogate.acumulate de elevi.
De asemenea se dovedește buna pregătire a d-nei educatoare și buna cunoaștere a copiilor.
 Următoarea activitate, în data de 10.05.2018 a fost susținută de d-na înv.Teleleu Lucia, care
a susținut referatul cu titlul: „Dezvoltarea exprimării elevilor – condiţie primordială în
formarea personalităţii acestora”, prin care prezintă importanța orelor de limba română pentru
dezvoltarea exprimării elevilor.
 În data de 18.05.2018, d-na prof.înv.preprimar Sintulescu Rodica, a susținut referatul cu titlul:
„Dezvoltarea creativității la vârsta preșcolară”, prin care prezintă obiectivele creativității,
stimularea acesteia în grădiniță și exemple.
 Ultima activitate din semestrul II a fost susținută de d-na prof.înv.primar Șamotă Mihaela ,
care în data de 24.05.2018 a desfășurat o lecție deschisă la Matematică, cu tema: „Unități de
măsurat timpul”, o lecție de consolidare prin care a prezentat diverse metode de predare și
jocuri, de asemenea și lucrul cu tehnologia de actualitate (it), precum și pregătirea elevilor și
pregătirea de specialitate a d-nei învățătoare, colaborarea strânsă între elevi și d-na învățătoare
și existența unui climat foarte cald în timpul lecției.
În urma activităţilor mai sus menţionate s-au întocmit procese verbale în care s-au punctat o
bună pregătire a cadrelor didactice, respectarea şi realizarea obiectivelor operaţionale propuse,
utilizarea diferitelor metode moderne de lucru, evidenţiindu-se munca pe grupe de elevi, urmărinduse progresul elevilor pe tot parcursul activităţilor. Comunicarea dintre elevi şi cadrul didactic este
adecvată nivelului de vârstă, existând o bună conlucrare între aceştia. Elevii răspund pozitiv la
cerinţele impuse, manifestându-şi un real interes în ceea ce priveşte procesul educativ.
Urmărind concordanţa dintre planificare şi parcurgerea manualului am constatat că s-a realizat
întocmai curriculum-ul naţional şi cel la decizia şcolii. De asemenea, s-a urmărit şi verificat
proiectarea unităţilor de învăţare pornind de la planificarea calendaristică, astfel încât materia la
sfârşitul semestrului I a fost parcursă în totalitate, de către toate cadrele didactice la toate disciplinele.
Pe lângă activitățile din programul comisiei s-au desfășurat și asistențe la unele lecții astfel:
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La grădiniță, la clasa inimioarelor, d-na prof.înv.preprimar Rusu Adriana a fost asistată în data
de 19.02.2018 la o activiate de Cunoașterea mediului cu tema: „Ce știm despre animalele din
pădure?”- lectură după imagini;
 La clasa a II-a d-na prof.înv.primar Rujoi Ana Alexandra a fost asistată în data de 27.02.2018
la o lecție de Arte vizuale și abilități practice cu tema: „Instrumente muzicale”;
 La clasa a IV-a, d-na prof.înv.primar Șamotă Mihaela Maria a fost asistată în data de
14.03.2018, la o lecție de Geografie cu tema: „Organizarea administrativă a României”;
 La grădiniță, grupa florilor, d-na prof.înv.preprimar Ion Liliana Crina, a fost asistată în data
de 22.03.2018 la o Activitate practică cu tema: „Vaza cu flori”- decupare. lipire;
 Prin grupa puișorilor, de la grădiniță, d-na prof.inv.preprimar Sintulescu Rodica, a fost asistată
în data de 19.04.2018, la o Activitate practică cu tema: „Să facem o salată de legume”activitate casnică
 La clasa pregătitoare, d-na prof.înv.primar Repezanu Mirela a fost asistată în data de
24.04.2018, la o lecție de Matematică cu tema: „Calendarul naturii”;
 La clasa I, d-na prof.înv.primar Slavu Vali a fost asistată în data de 07.05.2018, la o lecție de
Dezvoltare personală cu tema: „Respectul și lipsa de respect”;
 La clasa a III-a, d-na prof.înv.primar Streitferd Adela a fost asistată în data de 17.05.2018, la
o lecție de Matematică cu tema: „Măsurarea timpului și a valorii”;
În urma asistențelor toate cadrele asistate au fost apreciate pozitiv din toate punctele de vedere,
atât de responsabilul comisiei, cât și de d-na Director.
La fiecare şedinţă, pe lângă dezbaterea temei din planul managerial, ne-am propus prezentarea
noutăţilor apărute. Desigur că acest lucru îl facem permanent dar la şedinţe discutăm pe larg toate
problemele. Nu lipsesc nici planul de lecţie model, nici mici perle ale elevilor, nici planurile de viitor,
nici momentele de relaxare.
Cadrele didactice au întocmit referate conform tematicii, cu multă minuţiozitate, bine
documentate ştiinţific, cu exemple practice, referate în care au ţinut să împărtăşească colegilor din
experienţa acumulată în timp şi din exemplele de care s-au izbit.
Tot ca activități în cadrul comisiei metodice, precizăm faptul că in luna martie, d-na
prof.înv.primar Streitferd Adela a avut inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice
pentru obținerea gradului didactic I. De asemenea d-nele prof.înv.primar Antal Carmen și Repezanu
Mirela au lucrat la lucrarea metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I, pe care urmează
să o depună până în data de 31 august 2017.
Având o bază metodologică clară activitatea s-a dovedit a fi eficientă prin acţiuni permanente
care au asigurat împletirea fructuoasă a formelor individuale cu cele colective, au avut o ambianţă
corespunzătoare şi un caracter deschis, au promovat acţiuni de confruntare de opinii în promovarea
noului.
Toate cadrele au încercat prin activitatea metodică desfăşurată să pună în circulaţie idei şi
experienţe noi pe care apoi să le aplice în practică.
În ultima săptămână de școală elevii claselor primare au fost supuși unor testări finale la
disciplinele limba română, matematică și științe organizate de fiecare învățător în parte pentru a se
vedea nivelul acestora la sfârșitul anului școlar.
Aceste testări finale au avut următoarele rezultate:
Clasa
Limba română
Matematică
Științe
F.B.
B.
S.
I.
F.B.
B.
S.
I.
F.B.
B.
S.
I.
I
9
4
3
1
7
6
3
1
a II-a
8
2
9
1
6
4
9
1
a III-a
8
4
6
2
4
7
7
2
8
4
6
2
a IV-a
5
4
7
2
1
4
9
4
5
5
8
La sfârşitul semestrului II se poate observa următoarea situaţie a copiilor din ciclul preșcolar
și a elevilor claselor din ciclul primar:
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-

-

-

grupa puișorilor (ed.Sintulescu Rodica): 18 copii înscriși
grupa inimioarelor (ed.Rusu Adriana): 20 copii înscriși
grupa florilor (ed.Ion Liliana Crina): 21 copii înscriși
clasa pregătitoare: 22 elevi înscriși, 21 promovați, 1 elev cu situația neîncheiată
clasa I: 19 de elevi înscriși, 17 au fost promovaţi, 1 elev a rămas cu situația neîncheiată la
toate disciplinele;
clasa a II-a: 24 elevi înscriși, 19 au fost promovaţi, 1 elev transferat, 3 elevi au avut nota
scăzută la purtare la Insuficient pentru absențe și au rămas cu situația neîncheiată
(repetenți), 1 elev a fost corigent la 3 discipline (repetent);
clasa a III-a 25 elevi înscriși, 18 au fost promovați, 4 elevi transferați, 2 corigenți la 4
discipline: la limba română, limba engleză, matematică, științe ale naturii (repetenți),
1situație neîncheiată și nota scăzută la purtare la insuficient (repetent);
clasa a IV-a 21 elevi înscriși, 19 au fost promovaţi, 2 elevi au rămas cu situația neîncheiată
la toate disciplinele si nota scăzută la purtare la Insuficient pentru absențe (repetenți), 2
eleve au avut nota scăzută la purtare la Bine pentru absențe, iar alți 2 elevi la Suficient tot
pentru absențe.

Pentru eficientizarea şi creşterea calităţii activităţii didactico-metodice ne-am propus şi
respectat următoarele obiective:
- extinderea capacităţii de adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în domeniul educaţiei;
- stimularea activităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic;
- intensificarea exerciţiului creator şi de relaţionare/comunicare/cooperare /colaborare în domeniul
pedagogic;
- utilizarea adecvată a unor tipuri variate de itemi şi descriptori de performanţă;
- eficientizarea demersului didactic; dezvoltarea competenţelor prin: abilităţi de comunicare,
scriere, calcul, informatizare, gândire critică, lucru în echipă, adaptarea la situaţii noi; elaborarea şi
popularizarea materialelor metodice; utilizarea metodelor şi strategiilor moderne în procesul de
învăţare/evaluare;
- asigurarea calităţii în educaţie;curriculum evidenţiat/diferenţiat;
- valorificarea experienţei pozitive;
- activităţi cu elevii cu CES ;
- parteneriatul şcoală-familie;
-afirmarea ,,dimensiunii europene”în formarea continuă;
-facilitatea schimbului de eficienţă didactică, prezentarea informaţiei prelucrate, oferirea
metodelor didactice eficiente.
Catalogăm ca fiind rodnică activitatea din semestrul I şi ne propunem aceeaşi seriozitate în
muncă şi în semestrul II.
Întocmit,
Responsabil comisie
Înv. Şamotă Mihaela-Maria

21.06.2018
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25. RAPORT DE MONITORIZARE INTERNĂ – PERIOADA
11.09.2017-18.12.2018
FORMULAR DE MONITORIZARE INTERNĂ
Perioada 11/09/2017 – 18/12/2017
Şcoala
COLEGIUL
TEHNIC “DIMITRIE
LEONIDA” PETROȘANI

Adresa:
PETROȘANI
22 DECEMBRIE, NR.18

Data prezentului raport
18.12.2017

Nume:
PARASCHIV CAMELIA
VINȚAN ANDRONACHE
LUMINIȚA

Semnătură

Funcţie:
Director
Responsabil CEAC

Vă rugăm să completaţi formularul
şi să îl trimiteţi o dată la două luni.

1.

Perioada
prezentului raport:

Vă rugăm bifaţi (X) varianta corespunzătoare:
= nu există modificări faţă de raportul anterior

2.

până la (zi/luna/an)
18/12/2017

de la (zi/luna/an)
11/09/2017

X
=modificările
sunt specificate mai jos

Vă rugăm să precizaţi numărul de observări la lecţie pe care le-aţi efectuat:

de la ultimul
raport: 63

în total de 63 la:
18/12/2017

număr total
de
observatori:

3.
Vă rugăm să precizaţi numărul de profesori observaţi de la data de 11/09/2017:
număr total de profesori
număr total de profesori
81
din şcoală:
observaţi:
4.

9

63

Vă rugăm să descrieţi aspectele care trebuie îmbunătăţite în ceea ce priveşte procesul de predare şi învăţare,
aspecte pe care le-aţi identificat în urma observărilor la lecţie.

Aspecte care trebuie îmbunătăţite:
 Participarea unui număr mai mare de
absolvenți la examenul de Bacalaureat;

Procentaj relativ mare de elevi care
manifestă dezinteres total faţă de învăţământ;
 Elevi cu carenţe serioase în educaţie
dobândite până la venirea în şcoala noastră;
 Număr mare de absenţe /elev;
 Lipsa abilităţilor de rezolvare a conflictelor
şcolare în cazul unor profesori diriginţi;
 Slaba pregătire a elevilor din şcoala generală;
 aplicarea unor metode variate de predare şi
evaluare la disciplinele cu o oră pe săptămână
 Îmbunătățirea comunicării elev-profesorpărinte
 implicarea agenţilor economici în stimularea
elevilor pentru a obţine rezultate cât mai bune
în pregătirea lor practică
 Probleme legate de resurse materiale:
 Sursele de venituri proprii insuficiente

Baza materială insuficientă pentru orele de
instruire practică

Puncte tari

Accesarea de proiecte;

Dotarea unor cabinete cu logistică pentru
facilitarea predării -învățării;

Preocuparea cadrelor didactice pentru
dezvoltare personală prin participarea la diferite
activități: simpozioane, cursuri de formare, înscrierea
la grade didactice, susținerea lucrărilor pentru
obținerea gradului didacti I, susținerea oerlor
deschise;
 utilizarea resursele materiale şi echipamentele
aflate în dotarea liceului
 Existenţa portofoliilor cadrelor didactice şi cele
ale elevilor
 acţiuni şcolare şi extracurriculare
Probleme legate de resurse materiale:

Accesarea proiectelor de finanţare pentru
asigurarea unor facilități de învățare și pregătire
profesionlă;

Execuția lucrărilor de reparații capitale la
atelier(acoperiș nou).

Execuția lucrărilor la Școala nr.2 și Grădiniță
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Desfășurarea
a
numerose
extracurriculare, culturale, sportive,
excursii

activități
artistice,

Acţiuni propuse


Pregatirea suplimentară a elevilor pentru examenul de Bacalaureat;



Pregatirea suplimentară a elevilor pentru concursuri școlare;



Monitorizarea frecvenței elevilor;



Monitorizarea notarii ritmice;



Derularea în condiţii bune a examenelor de sfârşit de an şcolar;



Derularea unor activități de formare a cadrelor didactice tinere sau debutante;
Alte activități:



Implementarea proiectelor de finanțare ;



Se va avea în vedere imbunatatirea in continuare a bazei materiale;



Monitorizarea activitatii comisiilor la nivelul unității;



Desfășurarea unor activități de consiliere, individuală sau de grup cu elevii şicu părinţii lor
pentru ai ajuta pe aceștia să comunice cu copiii, să medieze conflictele și să participe activ în viața școlii;



Organizarea de întreceri între echipe de elevi printr-o antrenare constantă a atenţiei elevilor în
activităţi legate de spaţiul şcolar;



Dezvoltarea simțului artistic al elevilor prin activități la ATELIERELE LEONIDA;



Îmbunătățirea calității învățământului profesional special;



Implicarea elevilor de la Învățământ Profesional Special în toate activitățile școlii.

Activităţi educative 11.09.-18.12.2017
 Festivitatea de deschidere a noului an şcolar;


Ziua Mondială a Educației;



Activități de ecologizare a spațiilor verzi din incinta școlii ”Curățenia de toamnă” ;



Pregatiri de Halloween ;



Balul Bobocilor de la Leonida;



„Măsuri de prim-ajutor în diverse situații”, activitate desfășurată la Colegiul Tehnic „Dimitrie
Leonida” în parteneriat cu Școala Sanitară Postliceală „Carol Davila” Petroșani;



,,E ușor să faci bine. Nu arunca, donează!”- acțiuni de voluntariat;



”Lumea mea depinde de noi!”- acțiuni dedicate Săptămânii naționale a educației globale;



Campania “Săptămâna fructelor și legumelor donate”;



“La mulți ani, România !”- activități dedicate Zilei Naționale a României;



Activități privind “Ziua mondială a persoanelor cu dizabilități”;



Lecție de antreprenoriat, în cadrul proiectului ROSE;
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Expoziții în cadrul Atelierelor Leonida;



De Crăciun , dăruind vei dobândi !- Spectacol umanitar;



Serbare de Crăciun;

5.
Ce alte dovezi aţi identificat pentru a evalua dacă realizaţi descriptorii de performanţă 5.13 – 5.26?
Surse ale dovezilor


portofoliile de specialitate ale cadrelor didactice



portofoliile de consiliere şi orientare ale cadrelor didactice
Surse ale dovezilor


Orarul şcolii la toate formele de învăţământ,



Materiale de marketing ale şcolii (oferte şcolare, pliante etc. );



Fişe pentru CDL;



Oferta de CDL-uri



Teste iniţiale;



Teste pentru stabilirea stilului de învăţare (chestionare);



Planificări, curriculum;



Regulamentul pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă);



Regulamentul de ordine interioară;



Teste de evaluare sumativă la sfârşit de capitol;



Fişe de opţiuni–clasele aI X-a și alte clase de început



Dosare examene de diferenţă;



Fişe psihopedagogie completate de diriginţi;



Baza de date cu situaţia absolvenţilor;



Procese verbale ședințe/ activități/ore deschise ;



Procese verbale ale lecţiilor deschise, ale consiliilor profesorale, ale întâlnirilor diverselor comisii;



Realizarea unor planificări comune



Fişe de lucru (de teorie, de exerciţii etc.) în funcţie de categoria de grupă din care fac parte elevii);



Utilizarea strategiilor pentru învăţarea centrată pe elev în grupe de lucru şi în diferite contexte;



Raportarea în permanenţă la planul de îmbunătăţire şi urmărirea acţiunilor desfăşurate;
Resurse materiale
o

Resurse financiare bugetare și venituri proprii

o

Retroproiectoare;

o

Videoproiectoare;

o

Computere (PC);

o

Flipcharturi;

o

Truse;echipamente

o

Diferite aparate;
Materiale de învăţare


Fişe de lucru; manuale



Cărţi, articole; referate
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Utilizare Internet– prelucrare materiale;
Modalităţi de lucru

-

Tradiţional (cu întreaga clasă);

-

Activitate de proiect;

-

Lucrul pe grupe;

-

Lucrul în perechi;

-

Chestionare pentru evaluarea comunicării;

-

Alcătuirea planificărilor calendaristice şi a celor pe unităţi de învăţare să aibă în vedere
participarea elevilor;

-

Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă);

-

Aplicarea autoevaluării prin prezentarea unor bareme clare (auto-notarea activităţilor
proprii după barem);

-

Cataloagele şcolare;

-

Mapele de lucru ale elevilor cuprind: teste iniţiale, teste de evaluare pe parcurs, fişe de
lucru, lucrări scrise semestriale, portofolii, studii de caz (limba română–clasa a XI-a )etc.

6.

Vă rugăm să descrieţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în colectarea dovezilor şi în realizarea îmbunătăţirilor,
precum şi soluţiile pe care le-aţi identificat, în funcţie de factorii listaţi în coloana din stânga:

Fişa de
observare a
lecţiei
(format)



Format de
raportare
Descriptori de
la 5.1 la 5.26
Dovezi
sugerate de
manual
Implicarea
membrilor
personalului
Resurse
materiale
Altele



Dificultăţi
nerespectarea termenelor de
completare a fişelor datorită
complexităţii acesteia.
durata de completare depăşeşte cu
mult ora asistată.
complexitate mare








Soluţii
proiectarea unor descriptori adecvaţi
realizarea în timpul observării lecţiei a
unui rezumat şi apoi completarea fişei
conform descriptorilor



reducere complexitate

abundenţa descriptorilor



reducerea numărului de descriptori



inegalitatea dintre şcoli la atingerea
descriptorilor de performanţă



analiza semestrială a progresului
şcolar şi a altor activităţi extraşcolare



necesitatea comunicării permanentă în
îndrumare



folosirea unor termeni de specialitate
mai uzuali



lipsa unor mijloace didactice moderne
pentru unele discipline
colectarea datelor la nivel de şcoală se
realizează greoi



îmbunătătirea bazei materiale a şcolii



întâlniri repetate a membrilor comisiei
cu cadrele didactice şi explicaţii date
de către acestea



Formular completat de resp. CEAC :
prof. Vințan Andronache Luminița

Director: prof.
Paraschiv Camelia

26. RAPORT DE MONITORIZARE INTERNĂ – PERIOADA
19.12.2017-19.03.2018
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FORMULAR DE MONITORIZARE INTERNĂ
Perioada 19/12/2017 – 19/03/2018
Şcoala
COLEGIUL
TEHNIC “DIMITRIE
LEONIDA” PETROȘANI

Adresa:
PETROȘANI
22DECEMBRIE, NR.18

Data prezentului raport
19.03.2018

Nume:
PARASCHIV CAMELIA
VINȚAN ANDRONACHE
LUMINIȚA

Semnătură

Funcţie:
Director
Responsabil CEAC

Vă rugăm să completaţi formularul
şi să îl trimiteţi o dată la două luni.

1.

Perioada
prezentului raport:

Vă rugăm bifaţi (X) varianta corespunzătoare:
= nu există modificări faţă de raportul anterior

2.

până la (zi/luna/an)
19/03/2018

de la (zi/luna/an)
19/12/2017

X
=modificările
sunt specificate mai jos

Vă rugăm să precizaţi numărul de observări la lecţie pe care le-aţi efectuat:

de la ultimul
raport: 35

în total de 35 la:
19/03/2018

număr total
de
observatori:

3.
Vă rugăm să precizaţi numărul de profesori observaţi de la data de 19/03/2018:
număr total de profesori
număr total de profesori
81
din şcoală:
observaţi:
4.

9

35

Vă rugăm să descrieţi aspectele care trebuie îmbunătăţite în ceea ce priveşte procesul de predare şi învăţare,
aspecte pe care le-aţi identificat în urma observărilor la lecţie.

Aspecte care trebuie îmbunătăţite:
 Participarea unui număr mai mare de
absolvenți la examenul de Bacalaureat;

Procentaj relativ mare de elevi care
manifestă dezinteres total faţă de învăţământ;
 Elevi cu carenţe serioase în educaţie
dobândite până la venirea în şcoala noastră;
 Număr mare de absenţe /elev;
 Lipsa abilităţilor de rezolvare a conflictelor
şcolare în cazul unor profesori diriginţi;
 Slaba pregătire a elevilor din şcoala generală;
 aplicarea unor metode variate de predare şi
evaluare la disciplinele cu o oră pe săptămână
 Îmbunătățirea comunicării elev-profesorpărinte
 implicarea agenţilor economici în stimularea
elevilor pentru a obţine rezultate cât mai bune
în pregătirea lor practică
 Probleme legate de resurse materiale:
 Sursele de venituri proprii insuficiente

Baza materială insuficientă pentru orele de
instruire practică

Puncte tari

Accesarea de proiecte;

Dotarea unor cabinete cu logistică pentru
facilitarea predării -învățării;

Preocuparea cadrelor didactice pentru
dezvoltare personală prin participarea la diferite
activități: simpozioane, cursuri de formare, înscrierea
la grade didactice, susținerea lucrărilor pentru
obținerea gradului didacti I, susținerea oerlor
deschise;
 utilizarea resursele materiale şi echipamentele
aflate în dotarea liceului
 Existenţa portofoliilor cadrelor didactice şi cele
ale elevilor
 acţiuni şcolare şi extracurriculare
Probleme legate de resurse materiale:

Accesarea proiectelor de finanţare pentru
asigurarea unor facilități de învățare și pregătire
profesionlă;

Execuția lucrărilor de reparații capitale la
atelier(acoperiș nou).

Execuția lucrărilor la Școala nr.2 și Grădiniță

Desfășurarea
a
numerose
activități
extracurriculare, culturale, sportive, artistice,
excursii
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Acţiuni propuse


Pregatirea suplimentară a elevilor pentru examenul de Bacalaureat;



Pregatirea suplimentară a elevilor pentru concursuri școlare;



Monitorizarea frecvenței elevilor;



Monitorizarea notarii ritmice;



Derularea în condiţii bune a examenelor de sfârşit de an şcolar;



Derularea unor activități de formare a cadrelor didactice tinere sau debutante;
Alte activități:



Implementarea proiectelor de finanțare ;



Se va avea în vedere imbunatatirea in continuare a bazei materiale;



Monitorizarea activitatii comisiilor la nivelul unității;



Desfășurarea unor activități de consiliere, individuală sau de grup cu elevii şicu părinţii lor
pentru ai ajuta pe aceștia să comunice cu copiii, să medieze conflictele și să participe activ în viața școlii;



Organizarea de întreceri între echipe de elevi printr-o antrenare constantă a atenţiei elevilor în
activităţi legate de spaţiul şcolar;



Dezvoltarea simțului artistic al elevilor prin activități la ATELIERELE LEONIDA;



Îmbunătățirea calității învățământului profesional special;



Implicarea elevilor de la Învățământ Profesional Special în toate activitățile școlii.

Activităţi educative 19.12.2017-19.03.2018
 Noi și Eminescu- mese rotunde, concurs de recitare,8 -12, 15 ianuarie


Sărbătorim Mica Unire- 24 ianuarie



”Tedi- Școala Siguranței- 25 ianuarie



”Muza poetului la Leonida!”întâlnire cu scriitorul Marian Boboc- 30 ianuarie



Lecții vizită la Universitatea Petroșani -12- 14 februarie



Expoziție de Sfântul Valentin- lucrări realizate de elevii de la învățământ special, textile și
construcții-14 februarie



”Proiectul ERASMUS, Trialog, Crio Vest”- Elevii colegiului au participat la un schimb de
experiență în Germania prezentând o presă hidraulică realizată de ei- 18 februarie



”Vine, vine Primăvara!”- expoziție lucrări din ipsos, metaloplastie și felicitări



”Educația este șansa ta!”- 6 martie



”Școala viitorului tău!”- Proiect județean- 14 martie



Să învățăm să acordăm primul ajutor- acțiune realizată în parteneriat cu Crucea Roșie- filiala
Petroșani, elevi participanți -85- 16 martie



Curățenia de primăvară- IX C, X D- igienizarea spațiilor verzi din incinta școlii, 16-17 martie



”Hai pe Net 2018”- învățarea limbajelor de programare prin joacă, 18 martie
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Campania județeană”Informează-te! Viitorul îți aparține!”19 martie

5.
Ce alte dovezi aţi identificat pentru a evalua dacă realizaţi descriptorii de performanţă 5.13 – 5.26?
Surse ale dovezilor


portofoliile de specialitate ale cadrelor didactice



portofoliile de consiliere şi orientare ale cadrelor didactice
Surse ale dovezilor


Orarul şcolii la toate formele de învăţământ,



Materiale de marketing ale şcolii (oferte şcolare, pliante etc. );



Fişe pentru CDL;



Oferta de CDL-uri



Teste iniţiale;



Teste pentru stabilirea stilului de învăţare (chestionare);



Planificări, curriculum;



Regulamentul pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă);



Regulamentul de ordine interioară;



Teste de evaluare sumativă la sfârşit de capitol;



Fişe de opţiuni–clasele aI X-a și alte clase de început



Dosare examene de diferenţă;



Fişe psihopedagogie completate de diriginţi;



Baza de date cu situaţia absolvenţilor;



Procese verbale ședințe/ activități/ore deschise ;



Procese verbale ale lecţiilor deschise, ale consiliilor profesorale, ale întâlnirilor diverselor comisii;



Realizarea unor planificări comune



Fişe de lucru (de teorie, de exerciţii etc.) în funcţie de categoria de grupă din care fac parte elevii);



Utilizarea strategiilor pentru învăţarea centrată pe elev în grupe de lucru şi în diferite contexte;



Raportarea în permanenţă la planul de îmbunătăţire şi urmărirea acţiunilor desfăşurate;
Resurse materiale
o

Resurse financiare bugetare și venituri proprii

o

Retroproiectoare;

o

Videoproiectoare;

o

Computere (PC);

o

Flipcharturi;

o

Truse;echipamente

o

Diferite aparate;
Materiale de învăţare


Fişe de lucru; manuale



Cărţi, articole; referate



Utilizare Internet– prelucrare materiale;
Modalităţi de lucru

-

Tradiţional (cu întreaga clasă);
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-

Activitate de proiect;

-

Lucrul pe grupe;

-

Lucrul în perechi;

-

Chestionare pentru evaluarea comunicării;

-

Alcătuirea planificărilor calendaristice şi a celor pe unităţi de învăţare să aibă în vedere
participarea elevilor;

-

Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă);

-

Aplicarea autoevaluării prin prezentarea unor bareme clare (auto-notarea activităţilor
proprii după barem);

-

Cataloagele şcolare;

-

Mapele de lucru ale elevilor cuprind: teste iniţiale, teste de evaluare pe parcurs, fişe de
lucru, lucrări scrise semestriale, portofolii, studii de caz (limba română–clasa a XI-a )etc.

6.

Vă rugăm să descrieţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în colectarea dovezilor şi în realizarea îmbunătăţirilor,
precum şi soluţiile pe care le-aţi identificat, în funcţie de factorii listaţi în coloana din stânga:

Fişa de
observare a
lecţiei
(format)



Format de
raportare
Descriptori de
la 5.1 la 5.26
Dovezi
sugerate de
manual
Implicarea
membrilor
personalului
Resurse
materiale
Altele



Dificultăţi
nerespectarea termenelor de
completare a fişelor datorită
complexităţii acesteia.
durata de completare depăşeşte cu
mult ora asistată.
complexitate mare








Soluţii
proiectarea unor descriptori adecvaţi
realizarea în timpul observării lecţiei a
unui rezumat şi apoi completarea fişei
conform descriptorilor



reducere complexitate

abundenţa descriptorilor



reducerea numărului de descriptori



inegalitatea dintre şcoli la atingerea
descriptorilor de performanţă



analiza semestrială a progresului
şcolar şi a altor activităţi extraşcolare



necesitatea comunicării permanentă în
îndrumare



folosirea unor termeni de specialitate
mai uzuali



lipsa unor mijloace didactice moderne
pentru unele discipline
colectarea datelor la nivel de şcoală se
realizează greoi



îmbunătătirea bazei materiale a şcolii



întâlniri repetate a membrilor comisiei
cu cadrele didactice şi explicaţii date
de către acestea



Formular completat de resp. CEAC :
prof. Vințan Andronache Luminița

Director: prof.
Paraschiv Camelia

27.RAPORT DE MONITORIZARE INTERNĂ – PERIOADA
20.03.2018-22.06.2018

FORMULAR DE MONITORIZARE INTERNĂ
Perioada 20/03/2018-22.06.2018
Şcoala
COLEGIUL

Adresa:
PETROȘANI

Data prezentului raport
22.06.2018
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TEHNIC “DIMITRIE
LEONIDA” PETROȘANI

22DECEMBRIE, NR.18

Nume:
PARASCHIV CAMELIA
VINȚAN ANDRONACHE
LUMINIȚA

Semnătură

Vă rugăm să completaţi formularul
şi să îl trimiteţi o dată la două luni.

Perioada
prezentului raport:

Funcţie:
Director
Responsabil CEAC
până la (zi/luna/an)
22/06/2018

de la (zi/luna/an)
20/03/2018

Vă rugăm bifaţi (X) varianta corespunzătoare:

1.

X
=modificările
sunt specificate mai jos

= nu există modificări faţă de raportul anterior

Vă rugăm să precizaţi numărul de observări la lecţie pe care le-aţi efectuat:

2.

de la ultimul
raport: 62

în total de 62 la:
20/03/2018

număr total
de
observatori:

3.
Vă rugăm să precizaţi numărul de profesori observaţi de la data de 19/03/2018:
număr total de profesori
număr total de profesori
81
din şcoală:
observaţi:

9

62

Vă rugăm să descrieţi aspectele care trebuie îmbunătăţite în ceea ce priveşte procesul de predare şi învăţare,
aspecte pe care le-aţi identificat în urma observărilor la lecţie.

4.

Aspecte care trebuie îmbunătăţite:
 Participarea unui număr mai mare de
absolvenți la examenul de Bacalaureat;

Procentaj relativ mare de elevi care
manifestă dezinteres total faţă de învăţământ;
 Elevi cu carenţe serioase în educaţie
dobândite până la venirea în şcoala noastră;
 Număr mare de absenţe /elev;
 Lipsa abilităţilor de rezolvare a conflictelor
şcolare în cazul unor profesori diriginţi;
 Slaba pregătire a elevilor din şcoala generală;
 aplicarea unor metode variate de predare şi
evaluare la disciplinele cu o oră pe săptămână
 Îmbunătățirea comunicării elev-profesorpărinte
 implicarea agenţilor economici în stimularea
elevilor pentru a obţine rezultate cât mai bune
în pregătirea lor practică
 Probleme legate de resurse materiale:
 Sursele de venituri proprii insuficiente

Baza materială insuficientă pentru orele de
instruire practică

Puncte tari

Accesarea de proiecte;

Dotarea unor cabinete cu logistică pentru
facilitarea predării -învățării;

Preocuparea cadrelor didactice pentru
dezvoltare personală prin participarea la diferite
activități: simpozioane, cursuri de formare, înscrierea
la grade didactice, susținerea lucrărilor pentru
obținerea gradului didacti I, susținerea oerlor
deschise;
 utilizarea resursele materiale şi echipamentele
aflate în dotarea liceului
 Existenţa portofoliilor cadrelor didactice şi cele
ale elevilor
 acţiuni şcolare şi extracurriculare
Probleme legate de resurse materiale:

Accesarea proiectelor de finanţare pentru
asigurarea unor facilități de învățare și pregătire
profesionlă;

Execuția lucrărilor de reparații capitale la
atelier(acoperiș nou).

Execuția lucrărilor la Școala nr.2 și Grădiniță

Desfășurarea
a
numerose
activități
extracurriculare, culturale, sportive, artistice,
excursii

Acţiuni propuse


Pregatirea suplimentară a elevilor pentru examenul de Bacalaureat;



Pregatirea suplimentară a elevilor pentru concursuri școlare;
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Monitorizarea frecvenței elevilor;



Monitorizarea notarii ritmice;



Derularea în condiţii bune a examenelor de sfârşit de an şcolar;



Derularea unor activități de formare a cadrelor didactice tinere sau debutante;
Alte activități:



Implementarea proiectelor de finanțare ;



Se va avea în vedere imbunatatirea in continuare a bazei materiale;



Monitorizarea activitatii comisiilor la nivelul unității;



Desfășurarea unor activități de consiliere, individuală sau de grup cu elevii şicu părinţii lor
pentru ai ajuta pe aceștia să comunice cu copiii, să medieze conflictele și să participe activ în viața școlii;



Organizarea de întreceri între echipe de elevi printr-o antrenare constantă a atenţiei elevilor în
activităţi legate de spaţiul şcolar;



Dezvoltarea simțului artistic al elevilor prin activități la ATELIERELE LEONIDA;



Îmbunătățirea calității învățământului profesional special;



Implicarea elevilor de la Învățământ Profesional Special în toate activitățile școlii.

Activităţi educative 20.03.2018-22.06.2018
 Participare a elevilor la manifestări organizate cu ocazia Zilei Apelor la APASERV Petroșani


Organizarea de lecții vizită la Universitatea Petroșani



Organizare „Școala Viitorului tău”



Sărbătoarea Sfintelor Paște- Expoziție realizată de elevii de la Învățământul Profesional special



Ecologizare de primăvară a zonelor verzi din incinta școlii



Mese rotunde în cadrul ” Campaniei Hai pe NET !”



Participare la proiectul comunitar “Amenajăm Strada Dacia”



Derulare proiect Erasmus- Lituania



Vizite în scop caritabil la Centrul de Plasament Lupeni și la Azilul de bătrâni Petrila



Participare la concursul județean “Liberăți fundamentale”



Participare la concursul național ”Cu viața mea, apăr viața”.



Participare Târgul de Oferte Educaționale-Arena Educației



Vizită la ferma Ribița



Acțiuni in Săptămâna Națională a Voluntariatului



Săptămâna Absolventului- intreceri sportive elevi - profesori



Festivități de încheiere a anului școlar la clasa a XII-a



Organizare „Ziua Porților Deschise”
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Carnavalul Tinereții- Manifestare organizată cu ocazia zilei de 1 Iunie pentru elevii de la
Învățământul Special



Participare la Special Olympics



Participare la Ziua Mediului



Lecție vizită la Muzeul Momârlanului Petroșani- clasa a IV-a



Participare simpozion Cupa Decebal- Simpozion TS



Participare la proiectul Stafeta succesului sustinut de Rotary Club Petrosanii



Organizare festivități de închidere a anului școlar

5.
Ce alte dovezi aţi identificat pentru a evalua dacă realizaţi descriptorii de performanţă 5.13 – 5.26?
Surse ale dovezilor


portofoliile de specialitate ale cadrelor didactice



portofoliile de consiliere şi orientare ale cadrelor didactice
Surse ale dovezilor


Orarul şcolii la toate formele de învăţământ,



Materiale de marketing ale şcolii (oferte şcolare, pliante etc. );



Fişe pentru CDL;



Oferta de CDL-uri



Teste iniţiale;



Teste pentru stabilirea stilului de învăţare (chestionare);



Planificări, curriculum;



Regulamentul pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă);



Regulamentul de ordine interioară;



Teste de evaluare sumativă la sfârşit de capitol;



Fişe de opţiuni–clasele aI X-a și alte clase de început



Dosare examene de diferenţă;



Fişe psihopedagogie completate de diriginţi;



Baza de date cu situaţia absolvenţilor;



Procese verbale ședințe/ activități/ore deschise ;



Procese verbale ale lecţiilor deschise, ale consiliilor profesorale, ale întâlnirilor diverselor comisii;



Realizarea unor planificări comune



Fişe de lucru (de teorie, de exerciţii etc.) în funcţie de categoria de grupă din care fac parte elevii);



Utilizarea strategiilor pentru învăţarea centrată pe elev în grupe de lucru şi în diferite contexte;



Raportarea în permanenţă la planul de îmbunătăţire şi urmărirea acţiunilor desfăşurate;
Resurse materiale
o

Resurse financiare bugetare și venituri proprii

o

Retroproiectoare;

o

Videoproiectoare;

o

Computere (PC);
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o

Flipcharturi;

o

Truse;echipamente

o

Diferite aparate;
Materiale de învăţare


Fişe de lucru; manuale



Cărţi, articole; referate



Utilizare Internet– prelucrare materiale;
Modalităţi de lucru

-

Tradiţional (cu întreaga clasă);

-

Activitate de proiect;

-

Lucrul pe grupe;

-

Lucrul în perechi;

-

Chestionare pentru evaluarea comunicării;

-

Alcătuirea planificărilor calendaristice şi a celor pe unităţi de învăţare să aibă în vedere
participarea elevilor;

-

Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă);

-

Aplicarea autoevaluării prin prezentarea unor bareme clare (auto-notarea activităţilor
proprii după barem);

-

Cataloagele şcolare;

-

Mapele de lucru ale elevilor cuprind: teste iniţiale, teste de evaluare pe parcurs, fişe de
lucru, lucrări scrise semestriale, portofolii, studii de caz (limba română–clasa a XI-a )etc.

6.

Vă rugăm să descrieţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în colectarea dovezilor şi în realizarea îmbunătăţirilor,
precum şi soluţiile pe care le-aţi identificat, în funcţie de factorii listaţi în coloana din stânga:

Fişa de
observare a
lecţiei
(format)



Format de
raportare
Descriptori de
la 5.1 la 5.26
Dovezi
sugerate de
manual
Implicarea
membrilor
personalului
Resurse
materiale
Altele



Dificultăţi
nerespectarea termenelor de
completare a fişelor datorită
complexităţii acesteia.
durata de completare depăşeşte cu
mult ora asistată.
complexitate mare








Soluţii
proiectarea unor descriptori adecvaţi
realizarea în timpul observării lecţiei a
unui rezumat şi apoi completarea fişei
conform descriptorilor



reducere complexitate

abundenţa descriptorilor



reducerea numărului de descriptori



inegalitatea dintre şcoli la atingerea
descriptorilor de performanţă



analiza semestrială a progresului
şcolar şi a altor activităţi extraşcolare



necesitatea comunicării permanentă în
îndrumare



folosirea unor termeni de specialitate
mai uzuali



lipsa unor mijloace didactice moderne
pentru unele discipline
colectarea datelor la nivel de şcoală se
realizează greoi



îmbunătătirea bazei materiale a şcolii



întâlniri repetate a membrilor comisiei
cu cadrele didactice şi explicaţii date
de către acestea



Formular completat de resp. CEAC :
prof. Vințan Andronache Luminița

Director: prof.
Paraschiv Camelia
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