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Niveluri de învățământ/populația școlară la începutul
anului școlar 2019-2020
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Situația privind rezultatele la învățătură la sfârșitul semestrului I
al anului școlar 2019-2020
Elevi înscrişi la
început de an

Elevi rămaşi la
sfârşitul
semestrului

Numar elevi
promovaţi

Procent
Total
Din care: Promovaţi pe
promovare promovaţi
medii:

Total

din care
feminin

Total

din care
feminin

Total

din
care
feminin

P-IV

266

133

266

133

266

133

100%

266

V-VIII

266

137

265

137

250

129

94.34%

250

IX-XII

813

530

813

530

795

517

97.78%

795

Clase

5-6.99 7-8.99

9-10
Fb

Corigenţi la:
1
2
4
>4
3 obiecte
obiect obiecte
obiecte obiecte

Cu situatia şcolara
neîncheiată
Total

din care
din care
Total
feminin
feminin

266

1

97

153

13

1

1

214

580

16

1

1

Neşcolarizaţi
cls I-X

1

Situația privind mișcarea și starea disciplinară a elevilor la
sfârșitul semestrului I al anului școlar 2019-2020

Elevi
Elevi rămaşi
înscrişi la
la sfârşitul
început
semestrului
de an

Plecaţ
Plecaţi in Veniţi din
i in
alt judet
judet
judet

Total

Total

P-IV

266

266

V-VIII

266

265

1

IX-XII

813

813

2

Clase

(*) Elevi cu abateri Eliminaţi pentru
disciplinare ROFUIP
absente

Mişcarea elevilor

2

Veniţi
din alt
judet

Total

Fete

Total

Fete

Eliminaţi
pentru alte
motive

Total

Fete

Exmatriculaţi
Exmatriculaţi
Număr de elevi cu notele scăzute la purtare
pentru absente pentru alte motive

Total

Fete

Total

Fete

note între note sub 7
9.99 si 7
din care:

2
2
2

1

1

5

pt abs

alte
motive

Promovare
Liceu
210

1

205

8
2
6

200
195

Corigenti
204

Promovati
198

201

190

192

185
IX

X

XI

XII

Promovare

Situatia mediilor la purtare la sfirsitul semestrului I
202
203

250

196

205

200
150

4

0

3

100

0

Clasa a XI-a

0

50
0

0

Clasa a XII-a

0
Clasa a X-a
0
Clasa a IX-a

10

9.99-7
Sub 7

Absente semestrul I
2019-2020
12000

8000

0

64

2000

78

4000

1823

2035

6000

9675

10928

10000

Primar

Gimnaziu

Liceu

Total
Motivate

Elevi transferati la sfîrsitul semestrului I
2019-2020

13

15

5

10

1

5

3

4

Veniti

6

Plecati

Plecati
0
Veniti

Primar
Gimnaziu
Liceu

Resurse umane

5% 2%

6%

10%
Prof. Dr.
Prof. Gr. I
Prof. Gr. II
Prof. Def
Prof. Deb.

77%

Cheltuieli buget de stat

100278

131948

33888

cheltuieli de personal - salarii

18838
asitenta sociala - plata transport elevi

alte cheltuieli -plata burse acordate
prin programul guvernamental "bani
de liceu"
8515643

Dezpagubiri civile - dobazi legale

Sume aferente persoanelor cu
handicap neincadrate

Cheltuieli buget local
bunuri si servicii - cheltuieli materiale

27%

asistenta sociala - plata ajutor social acordat elevilor cu
cerinte educationele speciale integrati in invatamantul de
masa

4%
69%

alte cheltuieli -plata burse elevi sociale, merit, studiu

Cheltuieli materiale
0%

8%

0%

2%

furnituri de birou

1%

materiale pentru curatenie
22%

incalzit, iluminat
49%

apa, canal, salubritate
transport
posta, internet, telecomunicatii

4%
6%

materiale si prestari servicii cu caracter
functional
alte bunuri si servicii pentru intrenitere si
functionare
reparatii curente

2%

alte obiecte de inventar

0,003%

deplasari
5%
pregatire profesionala

Burse acordate in semestrul I
an scolar 2019-2020
Nr. Crt.

Tip bursa

Primar

Gimnaziu

Liceu

1

Bursa sociala

7

7

5

2

Bursa de orfan

3

8

24

3

Bursa medicala

5

4

13

4

Bursa de studiu

-

11

30

5

Bursa de merit

-

49

213

6

Bursa performanta

-

1

1

7

Bani de liceu

-

-

51

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
anul şcolar 2019-2020,semestrul I

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Tufiș Gheorghița

A.Managementul ariei curriculare
1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare
Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2019-2020, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele obiective:
-asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale;
-parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative;
-folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup
-susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
-organizarea de activităţi extracurriculare;
-participarea la programe de perfecţionare individuale, asigurarea accesului la informaţia de specialitate , favorizarea
schimbului de experienţă;
-perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
-conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste;
-colaborarea şcoală-familie.
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de
cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut
cont de noile reglementări elaborate de MEN, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat programe artistice cu ocazia diferitelor
evenimente((5 Ocombrie-Ziua Educaţiei, 1 Decembrie-Ziua Națională a României-”Centenarul Marii Uniri”, Sărbătorile
de Iarnă, Zilele Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan Odobleja”);
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, activ - participative precum şi prin
raportarea problematicii la experienţele copiilor.

C.Managementul calităţii
1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor
didactice, întâlniri de lucru)
Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, este necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să
aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum.
Evidenţiem consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe
măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative,
confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile,
competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor
didactice.
- s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă, s-a creat un climat favorabil învăţării
- elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi
- s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală.
- s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor
- părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de învăţământ
- sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi
-s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt
- s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare
2.Optimizarea strategiilor de evaluare
-s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi
-s-a realizat o monitorizare permanentă a progresului elevilor la toate disciplinele ( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi
împărtăşirea lor în funcţie de specificul fiecărui colectiv şcolar)
-s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de evaluare
-s-a constatat că învăţătorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi
adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat .

2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern( întâlniri de lucru, relatia invăţător-profesor, relaţia
învăţător-învăţător, învăţător-echipa managerială, comunicarea din cadrul catedrei)

Relaţiile cadru didactic-elev:
-relaţiile se bazează pe respect reciproc , conduită civilizată, colaborare şi înţelegere,afectivitate;
-elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu,punctualitate, ţinută decentă,
conduită morală;
-cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de afirmare şi autodepăşire;
Interacţiunea pe verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul didactic
fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin atitudinile sale duce la dezbinarea,
fragmentarea grupului-clasă. Din acest motiv, fiecare învăţător a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate
unor situaţii diverse. Acest lucru a condus la menţinerea unui climat deschis în clasa de elevi (de cooperare, respect
reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum şi a unui climat angajat (control sistematic al temelor, cunoştinţelor ,
nivel ridicat de profesionalism şi de cerinţe- realizarea unor portofolii).
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat construirea unei comunicări
didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi calitate.
Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe grupe şi echipe de
elevi.
3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor curriculare
S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de învăţare.
Fiecare învăţătoare a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ . Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare la
diferite discipline de învăţământ. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au
fost implicati în alcătuirea de portofolii tematice.
Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.

B.Eficacitatea educaţională
1.Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( disc. opţionale, proiectare şi promovare)
În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că materia planificată la disciplinele
opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii
au fost încântaţi de opţionalele derulate pe parcursul întregului an şcolar.
2.Sistemul de evaluare
Strategii/criterii de evaluare utilizate
S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu diferite activităţi
de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţământ.
Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au
asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale
sfârşitului de an şcolar. Ca şi bancă de date au fost utilizate: setul elevului (mostre scrise : lucrări finale, fotografii şi
înregistrări ilustrând diferite activităţi, portofolii tematice, desene, compuneri); setul de evaluare învăţător-elev ( lucrări ale
elevilor,teste redactate de învăţător, fişe de observaţie, caietul învăţătorului, sondaje de opinie); teste scrise; întâlniri
învăţător-elev.
Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul realizat.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
anul şcolar 2019-2020,semestrul I

Responsabil de comisie metodică,
Prof. dr. Șulț Cristina

Proiectarea documentelor curriculare:
La începutul anului școlar, în luna septembrie, a fost elaborat Planul managerial al catedrei și au fost proiectate
documentele curriculare, planificările calendaristice (anuale și semestriale), în vederea derulării corespunzătoare
a procesului instructiv- educativ.
Rezultate obținute la examene și concursuri școlare:
Profesorii de limba si literatura romana s-au implicat în pregatiri suplimentare cu elevii in vederea obtinerii unor
rezultate foarte bune la Evaluarea Nationala, cât și la Bacalaureat.
La nivelul Colegiului Național Pedagogic „Șt. Odobleja”, au fost organizate diverse concursuri și proiecte, la care
au fost premiați elevii coordonați de prof. de limba română:
-Ziua Educației – 5 octombrie 2019: Doina Ivan, Mărculescu Adriana (recital de poezie), Irina Drăghiea, Adela
Cristea, Viorica Stăvaru, Viorica Cîlțaru, Liliana Păunescu, Diana Arbănași.
-Comemorare Nichita Stănescu, 13 decembrie 2019: Irina Drăghiea, Cristina Șulț și Adela Cristea.
-Concursul Viața și opera lui Ștefan Odobleja- Nicolae Labiș etc.; Prof. Cristina Șulț și prof. Emma Neamțu și
Adela Cristea, Diana Arbănași (locul II), Viorica Cîlțaru, Irina Drăghiea, Cristina Secu, organizat în cadrul Zilelor
Liceului, decembre 2019; -Prietenia, un dar de preț: prof. Adriana Mărculescu și Liliana Păunescu.
-Viorica Cîltaru, Liliana Păunescu, Diana Arbănași au derulat activitați de
voluntariat în cadrul Proiectului
educațional județean „Prietenia - un dar de preț”; dar și activități desfășurate cu elevii clsei a IX-a A, în cadrul
Proiectului educațional „Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor”

Participarea prof. de limba română la organizarea și coordonarea activităților cultural-educative, desfășurate în cadrul unor
proiecte și parteneriate județene, interjudețene și naționale/internaționale:
Diana Arbănași a coordonat activități în cadrul Cercului consilierilor educativi (Colindatul și suita de dansuri
Dragobițele), a participat la spectacolul, organizat de Zilele Liceului, a realizat Serbările iernii, program de colinde și obiceiuri
de iarnă (clasa a V-a), a participat la Cenaclul Literar Hyperion, sub egida USR, 16 decembrie 2019.
Viorica Stăvaru a participat la activitățile din cadrul Zilelor Colegiului, mai precis –lansarea de carte a Vioricăi Gligor,
prezentând volumul lansat; a participat la activitățile organizate în cadrul Cercului pedagogic

Publicarea unor articole de specialitate:
Prof. Viorica Stăvaru a publicat recenzii și cronici literare despre cărțile scriitorilor români și străini în săptămânalul
Cronica de Severin și pe site-ul Bookhub_ro (platformă culturală națională înregistrată cu ISSN), articol (Ipostaze feminine
emblematice în proza Martei Petreu) în cadrul Conferinței internaționale Comparativism, Identity, Comunication, Craiova,
oct. 2019, text evocativ în volumul omagial Nora , înger de cerneală.
Prof. Diana Arbănași a publicat în cadrul Conferinței internaționale Comparativism, Identity, Comunication, Craiova,
oct. 2019 articolul Toponime ce vizează îndeletnicirile localnicilor din Câmpia Blahniței.
Prof. Liliana Păunescu a publicat, de asemenea, articol în aceeași revistă, dar și cronici în revista Caligraf. De
asemenea, a editat lucrarea: Nora, înger de cerneală.
Prof. Cristian Secu a publicat în revista Mehedinți articolul Sufixul diminutival ,,ior, ioară,, în limba română.
Prof. Viorica Cîlțaru a publicat vol. de articole critice„Călătorii către insula interioară” (Ed. Scrisul Românesc,
Craiova, 2019), lansand o în cadrul Zilelor Colegiului Național Pedagogic, „Șt. Odobleja”; a publicat recenzii/ cronici de carte
în rev. „Ramuri” și „Confesiuni”, apărute sub egida USR

Participarea la activități de formare a personalului didactic:
Prof. Liliana Păunescu, Prof. Diana Arbănași, Prof. Secu Cristina, Prof. Irina Drăghiea, Prof. Viorica Stăvaru, Prof.
Agăinoaei Valentina, Prof. Viorica Cîlțaru și Prof. Adriana Mărculescu au participat la cursuri de formare la C.C.D. Mehedinți.
Prof. Agăinoaei Valentina a participat la Proiectul Educațional Național: Metode de evaluare în învățământiul
preuniversitar.
Prof. Cristina Secu a participat la Simpozionul național Dascălul, de profesie român, dar ți la Simpozionul județean
Modele non-formale educaționale.
Prof. Viorica Stăvaru, Prof. Diana Arbănași și Prof. Liana Păunescu au participat la Conferința internațională
Comparativism, Identity, Comunication, Craiova, oct. 2019, iar Cristina Secu, la Conferința Stagii educaționale de succes
pentru incluziune.

Propuneri în vederea ameliorării rezultatelor școlare:
Prof. de limba română au efectuat ore de pregătire suplimentară a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, pentru
examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat.
De asemenea, în vederea olimpiadelor și a concursurilor școlare, prof. de limba română i-au selectat și i-au pregătit
suplimentar pe elevii participanți.
Pentru ameliorarea rezultatelor școlare, vor fi organizate lectorate cu părinții și ședințe de lucru cu elevii care
manifestă probleme la învățătură.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE DE LIMBA ENGLEZĂ
anul şcolar 2019-2020,semestrul I

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Nicolaescu Aurelia

In anul şcolar 2019-2020 profesorii de limba engleza ,în urma analizării atente a planului de învăţământ şi a
programei şcolare au realizat planificările anuale ,semestriale şi proiectările pe unităţi de învăţare. Toţi profesorii de limba
engleza au urmărit realizarea aspectelor interdisciplinare ,în cadrul ariei curiculare specifice corelând conţinutul disciplinei de
învăţământ şi a activităţilor de învăţare specifice cu obiectivele urmărite,prevederile programei şi timpul de învăţare.
S-au analizat ofertele de manuale şi au fost selectate cele care corespund posibilităţii de înţelegere a elevilor şi posibilităţilor
materiale. Catedra de limba engleză a organizat o serie de activităţi de perfecţionare şi de creştere a calităţii procesului
instructiv – educativ astfel:
- în septembrie s-au făcut propuneri de subiecte pentru testarea elevilor claselor a IX-a.
- în octombrie s-a discutat rezultatele de la testare la clasele IX A, B, C,D,E,F,G–notele au fost între 5şi 8;

Puncte tari
- buna colaborare a membrilor catedrelor în realizarea demersului educativ, atmosfera de colegialitate
- buna pregătire profesorilor, pasiunea pentru profesia aleasa.
Puncte slabe
- lipsa dotărilor necesare pentru exersarea tuturor aspectelor unei limbi moderne, în vederea unui învăţământ performant
- lipsa unor programe interdisciplinare, minimalizarea activităţii profesorilor care se implica totuşi în astfel de programe si a
rezultatelor obţinute de elevi .
-lipsa unor manuale de calitate la clasa a IX si a V a
Oportunităţi
- colaborarea între ariile curriculare are ca rezultat lărgirea orizonturilor de cunoaştere pentru elevi, abordarea
interdisciplinara a materiei

Ameninţări
- adolescenții de azi au ca model lumea abstracta si insensibila a benzilor desenate si a desenelor animate. Nu mai au timp sa
citească, sa reflecteze, cred ca violenta si bădărănia sunt manifestări normale.
- deculturalizarea adolescenților, imitarea unor comportamente violente, aberante.
Obiectivul fundamental al disciplinei Limbi Moderne este achiziționarea si dezvoltarea de către elevi a competentelor de
comunicare necesare pentru o comunicare adecvata situațional si acceptata social prin însușirea de cunoștințe, deprinderi, si
atitudini specifice la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de Referință.
Curriculum-ul pentru Limbi moderne, a fost elaborat în conformitate cu noua structura a sistemului de învățământ din
România, cu Planul cadru de învățământ si cu prevederile documentelor europene privind achiziționarea competentelor
cheie în cadrul învățământului obligatoriu.
Curriculum-ul pentru liceu este format din programa pentru L1 si programa pentru L2. În structura programelor intra atât
COMPETENTELE GENERALE si ansamblul de VALORI SI ATITUDINI ce urmeaza a fi formate pe întreaga durata a liceului cât si
COMPETENTELE specifice corelate cu FORME DE PREZENTARE A CONTINUTURILOR.
Aceasta corelare constituie pivotul curriculum-ului, accentuează latura sa pragmatica, arătând astfel ceea ce se învăța si mai
ales în ce scop se învață anumite conținuturi.

Aspecte pozitive
- Insistenta asupra receptării, a producerii, a interacțiunii si a medierii chiar în enunțul competentelor generale atesta
orientarea spre praxis a actualului curriculum, induce un comportament dinamic atât la profesor cât si la elev ( rezolvarea
sarcinilor de comunicare prin activități concrete si variate dezvolta competenta de comunicare.)
- Din considerente de potica educațională, accentual pus pe comportament justifica evidențierea VALORILOR si a
ATITUDINILOR si de asemenea, evidențierea legăturii cu finalitățile si profilul de formare în învățământul obligatoriu din
România.
- În elaborarea programelor s-au avut în vedere,în conformitate cu politica educaţionala a MEN si cu prevederile
documentelor europene asumate de România, competentele si nivelurile de performanță prevăzute de Cadrul European
Comun de Referință.
- Posibilitatea de a alege manualul adecvat nivelului clasei. Toate manualele abordează teme de larg interes precum familia,
școala, prietenii, activitățile în timpul liber, alegerea profesiei, călătoriile, cultura si civilizație. Aceste teme, adaptate vârstei,
permit introducerea elementelor de morfologie si sintaxa, a actelor de vorbire, dezvoltarea celor patru competente, asigura
progresul şcolar pentru fiecare an de studiu. În funcţie de nivelul de cunoștințe al colectivului de elevi si de interesul
manifestat de aceştia pentru un anumit aspect al limbii, profesorii au intervenit completând cu structuri lingvistice si
elemente de construcţie a comunicării
pe care le-au considerat necesare.
- Planificarea calendaristica a materiei adaptata la nivelul real al clasei si având în vedere progresul școlar a fost realizata de
către toţi profesorii.
- Posibilitatea, pentru profesor, de a evalua demersul didactic atât cu instrumentele tradiționale de evaluare cât si prin
metode si instrumente complementare de evaluare precum: observarea sistematica( pe baza unei fise de observare), tema
de lucru, proiectul, portofoliul.
- Utilizarea de către elevi a proiectului si a portofoliului îi stimulează sa-si pună în valoare achizițiile lingvistice, îi determina sa
ia parte activ la propriul proces de învățare.

Aspecte negative
- proiectarea unităților de învățare se face cu intermitenta, demersul didactic nu este întotdeauna transpus în activități de
învățare concrete, se recurge adesea la improvizare, nu se realizează feedback-ul la sfârșitul fiecărei ore.
SITUATIA SCOLARA LA LIMBA ENGLEZA
Mediile au fost încheiate din note obținute atât la ascultarea orala cât si la testarea scrisa, cel puţin doua note(doar
câteva situaţii)si maximum cinci note pentru elevii deosebit de interesaţi si activi la clasa.
PREGATIREA PENTRU EXAMENELE NATIONALE a fost realizata săptămânal, in funcţie de un program bine stabilit, cu o
tematica proprie corespunzătoare programelor de limba engleza si franceza de toți profesorii colectivului de catedra. S-a pus
accent pe pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat, lucrându-se in special cu elevii mai puțin pregătiți.

PARTICIPAREA LA CONCURSURILE SCOLARE
La organizarea Olimpiadei de limba engleza si franceza - etapa pe școala, au colaborat toți profesorii, asigurându-se
mobilizarea elevilor, asistenta, corectarea si transmiterea rezultatelor către ISJ .
Menționez faptul cca exista clase unde pregătirea elevilor a fost mult sub nivelul necesar care asigura participarea la o
faza superioara a Olimpiadei de limba engleza.
In prima săptămâna de curs s-au aplicat testele inițiale elevilor de clasa a IX-a, care au fost corectate si interpretate. Acestea remarca
faptul ca elevii care vin in acest liceu in clasa a IX-a au cunoștințe foarte slabe de limba străina, unii dintre elevi nestudiind limba
engleza sau franceza la școala generala.
- în luna decembrie s-a ţinut faza pe şcoală a olimpiadei de limba engleză –subiectele au fost elaborate în comun;
ACTIVITATI ALE COMISIEI METODICE
Periodic la şedinţele de catedra ,profesorii au susţinut referate şi au prezentat metode de îmbunătăţire a calităţii orelor de curs în
vederea obţinerii performanţelor şcolare.
Iată câteva din activităţile şi rezultatele mai deosebite:
La capitolul perfecţionare,
- participarea doamnelor prof. Nicolaescu Aurelia Mihaela si Manuela Nistor la Conferința Naționale a Asociației Profesorilor de
Limba Engleza care a avut loc la București in luna septembrie 2019 fiind organizata de către Fisher International in colaborare cu
MEN si British Council.
Toţi profesorii de limba engleza au participat la diverse cursuri de perfecţionare organizate de Casa Corpului Didactic si Inspectoratul
Şcolar.
Aproape toţi membrii catedrei au fost examinatori, evaluatori si propunători de subiecte la examenele naţionale, Atestat sau
olimpiade.
Profesorii de la catedra de limba engleza sunt permanent preocupaţi de profesionalizarea evaluării si examinării prin analiza
instrumentelor de evaluare utilizate in predarea limbilor moderne. In acest scop s-au studiat si discutat documentele elaborate de
MEC si SNEE, s-a analizat rolul evaluării curente si sumative care au ca scop orientarea demersului didactic, s-au realizat mape cu
fise de evaluare iniţiala/ sumative/ finale/alternative si pentru examenul de bacalaureat, s-au elaborat teste de evaluare pentru
clasele a XII-a ;
Amenajarea cabinetului de limbi moderne prin achiziţionarea de materiale didactice, confecţionarea de planşe ;
•
perfecţionarea activităţii de predare- învăţare in sensul utilizării de către membrii comisiei si elevi a facilităţilor oferite de
cabinetul fonic ;
•
activităţi cultural-artistice desfăşurate cu ocazia unor evenimente ;
•
sprijinirea conducerii scolii in acţiuni de orientare şcolara si profesionala, îndrumând elevii sa participe la activităţile de
acest gen organizate in şcoală.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE ”LIMBI ROMANICE”
anul şcolar 2019-2020,semestrul I

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Cotoroianu Aurelia

Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare:
 Cadrele didactice și-au întocmit planificările calendaristice anuale și semestriale, proiectele unităților de învățare conform
planurilor-cadru de învățământ și programelor școlare în vigoare : realizarea asociatiei dintre obiective (competente) si
continuturi; împartirea materiei în unitati de invatare; alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de
invatare, evaluarea corecta a activitatii didactice; forma de desfasurare a fiecarei activitati si mijloacele de realizare,
instrumentele de evaluare a fiecarei activitati didactice.
 În proiectarea curriculară au fost incluse conţinuturi care să îmbine aspectele teoretice cu cele practice, care să
promoveze interdisciplinaritatea, folosindu-se tehnologii moderne.
 La începutul anului şcolar au fost concepute şi au fost aplicate teste iniţiale, în principal pentru clasele a IX-a (s-a stabilit
testul iniţial în cadrul sedinţei de catedră şi s-a aplicat în mod unitar la toate clasele a IX-a).
 De asemenea, au fost întocmite planificările semestriale pentru disciplinele opționale realizate la nivelul catedrei : limba
spaniolă clasele a XI-a și a XII-a filologie, limba franceză (,,Apprendre en s'amusant ”-clasele a IV-a A și a IV-a B).

Proiectarea și desfășurarea activităților extracurriculare și extradidactice:
 Cu prilejul Zilei Europene a Limbilor Moderne s-au desfășurat o serie de activități specifice : Porţi deschise culturilor
europene - dezbatere privind promovarea diversitatii culturale, promovarea studiului limbilor moderne, constientizarea
importantei cunoasterii unei limbi de circulatie internatională, Unitate în diversitate - sensibilizarea elevilor cu privire la
păstrarea identității naționale și valorificarea diferențelor culturale în același timp pentru o Europă unită și prosperă,
Parle-moi !- joc interactiv in care elevii descopera unde sunt vorbite limbile care apar pe autocolante.
 La nivelul catedrei s-a derulat proiectul educațional La comida tradițional, proiect având drept scop implicarea elevilor în
activități care să răspundă intereselor si preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele si capacitățile
acestora in diferite domenii si sa stimuleze participarea lor in acțiuni diverse (coordonator prof.Manafu Florentina).

Activitățile implementate de informare și pregătire a elevilor pentru examenele naționale, concursuri și olimpiade școlare :

 Au fost analizate testele inițiale și probele de evaluare, în vederea calibrării și adecvării la programele școlare și la nivelul
de dezvoltare al elevilor, fiind astfel identificați elevii care urmează să participe la olimpiade și concursuri școlare de
profil.
 Pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii competențelor lingvistice din cadrul examenului național de bacalaureat a
fost analizat progresul școlar al elevilor, luându-se măsurile necesare pentru parcurgerea integrală a programei școlare,

pentru tratarea diferențiată și individualizarea predării - învățării – evaluării, astfel încât să se asigure progresul școlar al
tuturor elevilor.

Acțiuni privind implicarea în formarea continuă :

 În luna decembrie 2019 cadrele didactice ale catedrei au participat la cercul pedagogic organizat la Colegiul Economic

,,Theodor Costescu”.
 Participarea la cursuri de formare :
,,Dezvoltarea competențelor TIC ale cadrelor didactice pentru inspecții școlare” – prof. Manafu Florentina
,,Repere legislative în învățământul preuniversitar” – prof. Manafu Florentina

Alte aspecte :

 Profesorii catedrei au fost implicati si in alte activitati desfasurate in scoala, la nivelul unor comisii de lucru : comisia
metodică a diriginților, comisia de control intern managerial, comisia de acordare a burselor școlare, comisia de
elaborare a Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, comisia de etică, comisia de
evaluare și asigurare a calității.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE MATEMATICĂ
anul şcolar 2019-2020,semestrul I

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Grecu Adela

1. PROIECTAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR CURRICULARE
PE SEMESTRUL I :
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE
S-AU REALIZAT ACȚIUNI PENTRU INDEPLINIREA OBIECTIVELOR SPECIFICE:

1. Asigurarea unor programe educaționale bazate pe o învățare activă în care să fie implicați toți beneficiarii și care să
satisfacă așteptările acestora și standardele de calitate ;
2. Punerea în practică a curriculumului național la nivelul fiecărei clase și al fiecărei discipline de studiu;
3. Îmbunătățirea eficienței actului didactic;
4. Realizarea unei evaluări ritmice și obiective a competențelor vizate de curriculum;
5. Îmbunătățirea demersului didactic asigurând șanse egale tuturor elevilor pentru atingerea standardelor curriculare și
pregătirea elevilor de a face față cu succes cerințelor;
6. Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfășurarea activității la clasă.

Activități desfășurate :




















Întocmirea schemelor orare şi a orarelor claselor;
Achiziţionarea şi distribuirea manualelor şcolare;
Elaborarea planificărilor calendaristice anuale;
Realizarea proiectării unităților de învățare;
Avizarea documentelor de proiectare didactică;
Transmiterea către cadrele didactice a informaţiilor furnizate de conducerea şcolii, ISJ;
Elaborarea și avizarea programelor școlare pentru disciplinele opționale 2020-2021;
Administrarea și prelucrarea testelor inițiale;
Asigurarea unei învățări active în care să fie implicați elevii și părinții;
Monitorizarea parcurgerii ritmice a conținuturilor planificate în conformitate cu programele școlare.
Realizarea programelor diferențiate pentru elevii cu cerințe educative speciale și pentru cei capabili de performanță;
Monitorizarea activităților de pregatire cu elevii cu cerințe eductive speciale sau a celor capabili de performanță;
Realizarea programului de asistențe și interasistențe,
Prezentarea periodică a concluziilor despre asistențele la ora și prezentarea exemplelor de bună practică;
Evaluarea ritmică și sistematică a elevilor;
Evaluarea stadiului și ritmicității elevilor;
Folosirea platformelor de predare-învățare-evaluare on-line în mod sincron și asincron;
Prezentare de referate, lecţii demonstrative, mese rotunde, exemple de bună practică, dezbateri, care să abordeze
utilizarea strategiilor didactice.

2. PROIECTAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ȘI EXTRADIDACTICE
Obiective Specifice
 Stabilirea modalităților de colaborare cu părinții, autoritățile publice locale, instituțiile de cultură și alte organizații
guvernamentale și neguvernamentale;
 Implicarea părinților și comunității locale în activitățile școlare și extrașcolare;
 Promovarea imaginii școlii.

Activități desfășurate:






Încheierea parteneriatelor cu instituțiile locale, județene, naționale;
Organizarea ședințelor cu părinții și constituirea comitetelor de părinți pe clase;
Elaborarea programului activităților extrașcolare și extracurriculare;
Elaborarea programului activităților cultural-artistice pentru elevi, parinți și comunitatea locală;
Implicarea părinților în realizarea activităților extracurriculare (vizite, excursii, programe art.).

3. ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE DE INFORMARE ȘI PREGĂTIRE A ELEVILOR PENTRU EXAMENELE
NAȚIONALE, CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE
 Pentru a obtine rezultate cat mai bune la examenele de Evaluare Nationala pentru clasele a VI a si a VIII a si la Examenul
de Bacalaureat, membrii comisiei au realizat grafice de pregatire suplimentara a elevilor.
 Profesorii Grecu Vasile și Ticuși Ovidiu sunt implicați in Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de
Granturi pentru Licee. Titlul subproiectului: „Odobleja S.M.A.R.T. (Odobleja – Școală Motivantă antrenantă pentru
Reușita Ta)”. Aici sunt înscrisi 50 elevi de la clasele a XII-a pentru pregătirea suplimentară a examenului de Bacalaureat.
 Totodata, pentru elevii capabili de performanta, s-au realizat ore de pregatire suplimentara. Pentru o buna selectie a
elevilor capabili de performanta, profesorii vor organiza etapa pe scoala a Olimpiadei de matematica.
Dintre rezultatele obtinute la concursurile scolare amintim:
Concursul LuminaMath
 prof. Balu Nicoleta – 5 participanți, clasa a VI-a B, un premiu III;
 prof. Bondoc Gabriela – 8 participanți, clasa a VII-a A.
Concursul Național de matematică “Teodor Topan”
 Prof. Bondoc Gabriela – elevul Vasile Marian Daniel, cls. XI C, a obținut premiul II.

4. ACȚIUNI PRIVIND IMPLICAREA ÎN FORMAREA CONTINUĂ
Obiective specifice:
 Conștientizarea cadrelor didactice privind dezvoltarea carierei didactice și etapele acesteia;
 Participarea la acțiuni de formare continuă a cadrelor didactice.
Activități desfășurate
Organizarea activităților la nivelul comisiei metodice;
Constituirea și valorificarea portofoliului profesional ca instrument de evaluare și dezvoltare personală;
Participarea cadrelor didactice la activitățile metodice ale cercurilor pedagogice;
Participarea cadrelor didactice la conferințe, seminarii, simpozioane locale, zonale, județene, naționale, internaționale;
Desfășurarea unor activități stiințifice sau didactice recunoscute la nivelul ISJ și a MECTS (proiecte educative,
parteneriate);
 Monitorizarea (periodică şi finală) a tuturor activităţilor cuprinse în Fişa postului, urmărindu-se strategiile educative,
stadiile de parcurgere, optimizarea demersului didactic, finalitatea acestora şi dovezile aferente (cuprinse în portofoliul
profesorului).







4. ACȚIUNI PRIVIND IMPLICAREA ÎN FORMAREA CONTINUĂ

 O parte dintre membrii catedrei au au participat la cursuri de formare continua, atat prin intermediul Casei Corpului
Didactic Mehedinti, cat si prin intermediul altor furnizori de formare continua.
 Profesorii metodiști ai ISJ Mehedinți, din cadrul scolii noastre au participat la toate activitățile specifice organizate de
Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți (inspecții curente, tematice, generale, etc.).

 Profesorii școlii noastre sunt antrenați în diverse activități profesionale sau extracurriculare, colaborează cu reviste de
specialitate și cu edituri. Profesorii Ticuși Ovidiu și Preșneanu Doru, în calitate de redactor/colaborator al revistei Alpha,
au publicat o serie de materiale, exerciții și probleme pentru elevi.
 Toti profesorii catedrei au participat in data de 6 decembrie 2019 la Cercul pedagogic al profesorilor de matematica
desfasurat la Liceul Tehnologic “Domnul Tudor”.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE BIOLOGIE ȘI CHIMIE
anul şcolar 2019-2020,semestrul I

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Cilibia Simona

1. PROIECTAREA DOCUMENTELOR CURRICULARE











realizarea planificărilor calendaristice si a unităţilor de învăţare în conformitate cu indicaţiile metodologice în vigoare;
realizarea instructajelor privind respectarea normelor de protecţie şi modului de lucru în laboratoare;
proiectarea și derularea unor cursuri opţionale pentru CDS;
realizarea subiectelor, derularea testărilor iniţiale precum şi centralizarea rezultatelor obţinute pe clase, precum şi luarea
unor măsuri eficiente de ameliorare a acestora;
utilizarea materialelor didactice în dotare în vederea bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ;
stabilirea graficului orelor de pregatire suplimentară în vederea examenelor naţionale şi a concursurilor / olimpiadelor
şcolare;
parcurgerea integrală a curriculum-ului adaptând conținuturile programelor la nivelul de pregătire al elevilor și la nivelul
specific fiecărei clase;
abordarea interdisciplinară a unor teme în cadrul comisiei metodice;
realizarea de fișe de lucru, materiale didactice specifice conținuturilor și competențelor vizate;
realizarea programei, planificărilor și conținuturilor pentru elevii cu CES.

2. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE







selecţionarea si pregătirea elevilor pentru olimpiade, concursuri, sesiuni de comunicări, proiecte educaționale;
participare la activitatea de voluntariat ”Ziua legumelor și fructelor”.
organizarea și coordonarea proiectului educațional ”Pledoarie pentru o viață sănătoasă”;
organizarea concursului ”Să consumăm un fruct pe zi” – concurs de cultură generală, clasele a VI-a A și a VI-a B;
participare la”Balul Bobocilor” și ”Balul de Crăciun”;
realizare de parteneriate cu Agenția Națională Antidrog, cu I.J.P.Mh., cu Consiliul Județean Mehedinți și A.P.I.A.Mh.

3. PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚI DE FORMARE
 participare la cursul de formare: “Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”- proiect cofinanțat de Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
 participare la Simpozionul Internațional ”Valențe formative ale activităților extracurriculare și de parteneriat”, cu
publicarea lucrării în revista cu ISBN.
 participare proiect educațional național ”Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar”.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE FIZICĂ ȘI ȘTIINȚE
anul şcolar 2019-2020,semestrul I

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Watzlawek Florentina

I.Proiectarea activitatii didactice
 Elaborarea planificărilor anuale, semestriale cu stabilirea conţinuturilor, obiectivelor , componentelor, programelor în
mod unitar;
 Elaborarea şi aprobarea programelor pentru cursurile optionale, conform criteriilor şi indicatorilor de evaluare;
 Urmărirea însuşirii cunoştinţelor, formării deprinderilor practice şi competenţelor la elevi;
 Asigurarea însuşirii reale a cunoştintelor, precum şi recuperarea rămânerilor în urmă;
 Pregatirea elevilor participanti la concursurile şcolare, bacalaureat.

II. Parcurgerea ritmică a materiei şi integrarea cunoştinţelor în sisteme

functionale intra- şi interdisciplinare

 Structura continuturilor predate conform nivelului clasei, specificului şi particularitatilor de varsta folosind criterii
adecvate obiectivelor propuse;
 Abordarea unor metode, strategii şi mijloace didactice adecvate obiectelor propuse pe unităţi de învăţare şi unităţi de
conţinut

III. Evaluarea obiectivă a cunoştinţelor
 Realizarea de teste de evaluare predictive pt. cls. VI-XII- Interpretarea rezultatelor. Stabilirea unor planuri de măsură sau
activităţi pentru creşterea interesului pentru studiul fizicii şi imbunătăţirea rezultatelor în urma diferitelor tipuri de
evaluări.
 Notarea ritmica a elevilor pe baza unor itemi bine stabiliti, a unor teste de evaluare pe parcurs şi finale, a activitatii
experimentale, a realizarii şi expunerii unor referate si prezentari, de către elevi;
 Incurajarea elevilor performanţi

IV. Perfecţionarea profesională în specialitate, metodică şi psihopedagogică
1. Activitate metodică şi psihopedagogică în scoală

 Profesorii catedrei au integrat atât calculatorul, cât şi experimentul în lectiile de fizică ;
 Pregatire suplimentara a elevilor, pentru rezolvarea de exercitii si probleme din revistele DELTA si EVRIKA! - clasa a VII-a si
a VIII-a şi pentru bacalaureat- clasa a XII-a
2. Simpozioane si sesiuni stiintifice, publicatii :
 Parteneriat educaţional între Departamentul de fizică, Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Craiova si Colegiul National
Pedagogic – Catedra de fizica
 - participare la activităţile organizate in cadrul evenimentului naţional NOAPTEA CERCETĂTORILOR , la Universitatea din
Craiova
 - participare la simpozioane organizată de CCD Mehedinti
 - participare la Conferinţa Naţională EDUCAŢIE PENTRU ŞTIINŢE, organizată de Universitatea Bucuresti in colaborare cu
MEN, ESERO, Şi diverse institute de pe platforma Măgurele, Bucureşti , jud Ilfov.
 - organizarea activităţilor in cadrul Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic 4 - 10 octombrie 2019 şi participare La
Concursul naţional organizate de Şcoala PETRE GHELMEZ Bucureşti.
 - Referate susţinute in cadrul comisiei metodice
 Propunători de itemi pentru probele Concursului Naţional ”Pro-Şcoala”,
 Suport pentru cursul opţional TEHNICI DE REDACTAREA A PROBLEMELOR DE FIZICĂ– CLS. a XI-a si a XII-a, avizat de ISJ
Mehedinti.
 Proiectul educațional dedicat Zilei Internaționale a Educației cu tema: Rolul educației în societatea contemporană, proiect
conferință-softuri educaționale, simpozion național – CCD Buzau, oct. 2019
 Simpozionul naţional “Spaţiul îţi ghidează paşii” – lucrarea QUASARII ŞI PULSARII, ISJ Alba/Şc. Gim. Ciugud, oct. 2019
 Simpozionul internațional „Management, politici și strategii educaționale europene”, Ediţia I, noiembrie 2019, Liceul
Teoretic Alexandru Ioan Cuza Corabia și Laboratorul de educație nonformală-EDULAND, lucrarea “ROLUL PROIECTELOR
EDUCAŢIONALE ÎN VALORIZAREA ELEVULUI”
 Proiectul National: Evaluarea iniţială –Ed. Arabela, Ed. Esenţial, oct. 2019

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE ISTORIE-GEOGRAFIE
anul şcolar 2019-2020,semestrul I

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Zamfir Daniel
Prof. Mateescu Marcel

Examene:
Desfășurarea orelor de pregătire pentru examenul de bacalaureat.
Activități în cadrul Proiectului R.O.S.E
Stabilirea graficului de pregătire pentru examenul de Bacalaureat
Olimpiade și concursuri școlare:
Participare la HD Open , concurs interjudețean de dezbateri academice;
Desfășurarea olimpiadei de geografie, etapa pe școală;
Parteneriate:
One World Romania;
Acțiuni extrașcolare:
Comemorarea Zilei Holocaustului;
Sărbătorirea a 101 de ani de la Marea Unire;
Acțiuni cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului 10 decembrie;
Concurs Viața și opera lui Șt. Odobleja.
Participarea la cercul pedagogic desfășurat la Liceul Traian Lalescu – Orșova;
Participare cu elevi la Simpozionul Național al Asociației Foștilor Deținuți Politic
Perfecționare:
Seminar Erasmus What about Human Rights? Polonia nov.2019.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE ”OM ȘI SOCIETATE”
anul şcolar 2019-2020,semestrul I

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Sitaru Vîjaică Florentina

 Activitatea din cadrul comisiei metodice „ Om şi societate” îşi propune drept scop realizarea unei activităţi
de calitate în predarea şi însuşirea cunoştinţelor.
 Aria curriculară Om şi societate cuprinde disciplinele religie ortodoxa si ştiinţe socio-umane şi are în
componenţă un număr de zece profesori.

Comisia şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program la care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a
avut următoarele obiective :
- Proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de învăţare,
- Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode activ-participative,
- Întocmirea unor teste de verificare a cunoştinţelor şi pregătirea pentru teze la clasa a VIII-a,
disciplinele istorie şi geografie şi bacalaureat
- Pregătirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare,
- Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii,
- Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă religioasă,
- Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice.
 Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe semestrul I au fost întocmite şi predate la timp. Lecţiile au
fost minuţios pregătite de fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se de materiale didactice şi metode
diverse pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor
proiecte şi portofolii cerute de profesori.
 Pregătirea tezelor şi a olimpiadelor şcolare a fost făcută cu multă seriozitate

 Având ca scop perfecţionarea continuă a activităţii la clasă a profesorilor ce fac parte din comisia metodică „
Om şi Societate”, s-au desfăşurat următoarele activităţi :
 În luna septembrie s-a prezentat planul managerial al comisiei metodice în funcţie de noile norme
metodologice pentru anul şcolar 2019-2020.
 În acest sens, toate cadrele didactice din această arie curriculară şi-au prezentat opiniile referitoare la
programul de desfăşurare a activităţilor comisiei privind planul de învăţământ, programa şcolară, elaborarea
planificărilor conform noilor modificări, modalităţile prin care manualul poate spijini activităţile de predareînvăţare.
 D-na profesoara Sitaru Corina a subliniat importanţa programei şcolare, ca reper obligatoriu pentru un
demers didactic flexibil , personalizat, iar manualele alternative o soluţie pentru diversificarea acestuia.
 În luna octombrie prof. Tudor Daniel a prezentat o lecţie demonstrativă si un referat tematic.
 În partea a doua s-au discutat testele predictive, care au fost date elevilor la începutul anului şcolar, în
vederea constatării nivelului de cunoştinţe însuşit potrivit ciclului de învăţământ.
 În luna decembrie , toti profesorii au participat la cercurile pedagogice organizate la nivelul ariei curiculare
,,Om si societate”
 D-na prof. Sitaru Isabela-Corina a prezentat în luna decembrie o lecţie demonstrativă la clasa a V-a,
,,Nasterea Domnului” si un referat intitulat ,,Traditii si obiceiuri de Craciun”. Profesorii de religie au participat
impreuna cu elevii nostri la slujbele bisericesti, au colaborat cu preotii din Parohie ,pentru spovedania si
impartasirea copiilor,au colaborat cu preotul din Parohie – Masa rotunda.
 S-au colectat pachete pentru a ajuta copii de la un centru cu nevoi speciale.

 În luna ianuarie , în cadrul comisiei metodice s-a facut analiza activităţii pe parcursul semestrului I, s-au punctat
progresele şi s-au stabilit măsuri ameliorative, unde a fost necesar.
 Majoritatea profesorilor au participat la programe de formare profesională şi de perfecţionare.
 Este demnă de menţionat implicarea cadrelor didactice în proiecte locale şi judeţene, ca şi participarea la diferite
proiecte şi simpozioane judeţene, naţionale şi internationale.
 Profesorii s-au implicat în organizarea de activitati extraşcolare cu diverse ocazii : Ziua naţională a României,
Crăciunul de ieri,Craciunul de azi.
 Domnul Salapa Dan a avut urmatoarele activitati extracurriculare:
- Festivalul naţional de umor OLTENII ŞI RESTU’ LUMII, ediţia a XXVI-a, Slatina, Olt – Târgul
meşteşugarilor – 1 stand de hand made, Societatea culturală DUNARIS - septembrie 2019;
- Comunicarea “Meserii uitate din Severinul de altădată”; noiembrie 2019,
Simpozion internaţional DROBETA al Muzeului Regiunii Porţile de Fier
- Expoziţie hand made şi atelier de creaţie pentru copii CORA DROBETA – Societatea culturală DUNARIS prin
Clubul meşteşugarilor;
- Participare Târgul meşterilor populari, Societatea culturală DUNARIS Mehedinţi, Zilele oraşului
Drăgăneşti-Olt, septembrie, 2019;
- Participare Târgul meşterilor populari, Societatea culturală DUNARIS Mehedinţi, Zilele municipiului
Craiova, Muzeul Olteniei, octombrie 2019;
- Colaborare reviste literare, săptămânale, cu poezie, critică literară, informaţii generale – Rusidava
culturală, Obiectiv mehedinţean;
- Proiectul cultural MEŞTERI POPULARI – Palatul culturii Drobeta Turnu Severin
 În concluzie, activităţile desfăşurate de-a lungul primului semestru, de către cadrele didactice din cadrul comisiei ,,
Om şi societate”, au urmărit obiectivele propuse în planul managerial realizat la începutul anului şcolar, acţiunile
fiind diverse şi extrem de atractive pentru elevi

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE ARTE
anul şcolar 2019-2020,semestrul I

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Dulea Gabriel

Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare
 Cadrele didactice și-au întocmit planificările calendaristice anuale și semestriale, proiectele unităților de învățare conform planurilorcadru de învățământ și programelor școlare în vigoare : realizarea asociatiei dintre obiective (competente) si continuturi; împartirea
materiei în unitati de invatare; alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de invatare, evaluarea corecta a activitatii
didactice; forma de desfasurare a fiecarei activitati si mijloacele de realizare, instrumentele de evaluare a fiecarei activitati didactice.

În proiectarea curriculară au fost incluse conţinuturi care să îmbine aspectele teoretice cu cele practice, care să promoveze
interdisciplinaritatea, folosindu-se tehnologii moderne. Obiectivul major al procesului educaţional la Educaţia plastică este încadrarea
armonioasă a elevului în comunitatea umană, deschiderea orizontului pentru cunoaştere şi pentru stimularea activităţii elevilor. Educaţia
Plastica constă în formarea atitudinii fundamentale pozitive a copilului faţă de lumea înconjurătoare şi faţă de oameni, cultivarea
propriei viziuni artistice. Pe parcursul anului de studii disciplina Educaţia Plastică a urmărit procesul formării de competenţe în baza
curriculumului modernizat care propune copilului experienţa creaţiei şi comunicării artistice în domeniul artelor plastice. Implementarea
eficientă a curriculumului impune respectarea coerenţei componentelor lui, utilizarea flexibilă a conţinuturilor şi acordarea priorităţii
metodelor interactive de predare şi metodelor activ-participative de învăţare, valorificare a creativităţii elevilor şi profesorilor în cadrul
activităţilor didactice. Finalitatea exprimată în competenţa de comunicare artistică şi de creare a imaginii artistico-plastice la elevi constă
în faptul că imaginea artistico-plastică este rezultatul actului de creaţie şi, în acelaşi timp, metodă de instruire. Includerea actului de
creaţie în procesul de instruire a elevilor este una din condiţiile principale ale evoluţiei educaţiei artistico-plastice în instituţiile de
învăţământ.
 Elevii au fost evaluaţi pe parcursul semestrului I în diverse moduri (expunere frontală, prezentare de portofoliu, panotarea lucrărilor la
sfârșitul orelor, expoziții de grup, expoziții individuale la clasă, în cadrul concursurilor școlare, lucru în echipă), scopul principal fiind
modalitatea optimă de expunere a cunoştinţelor de către aceştia. Am realizat și construit cu elevii momentul: criticii de artă, autocriticii
în scopul valorificărei momentului de autoevaluare.

Am realizat o evaluare corectă a elevilor valorificând rezultatele curente în vederea construirii unui demers reglator care sa răspundă
nevoilor identificate pe parcursul demersului didactic. Notarea elevilor a fost corectă și ritmică.

La începutul anului şcolar au fost concepute şi au fost aplicate teste iniţiale în principal pentru clasele a IX-a și a V-a

Proiectarea și desfășurarea activităților extracurriculare
 În vederea identificarii elevilor cu aptitudini pentru muzică și dans s-au organizat preselecții și s-au format echipe.
Deasemenea a fost reinoită echipa ”Radio Ecouri”. Corul ”Liceenii” a fost organizat pe 3 voci și a primit noi
componenți din rândul elevilor de clasa a IX-a.
 Coordonarea grupului de elevi ai cercului de creație Rose.
 Coordonarea elevilor de la clasele a V-a A, a V-a B și a V-a C și jurizarea concursului de desen și pitură: ,,Un fruct pe zi
,,- Pledoarie pentru o alimentație sănătoasă.
 Pregătirea unei formații de muzică populară alcătuită din elevi, în vederea susținerii unui minirecital în cadrul
spectacolului – Balul Bobocilor.
 Cu ocazia zilei unirii s-a realizat un clip la care au participat toți elevii implicați în activitățile artistice
extrașcolare.
 Spectacole susținute la clasele VB și VC cu ocazia zileie de 1Decembrie, cu repertoriu de cantece patriotice, poezie
patriotica și miniexpoziții de picură.
 Pe data de 17 Decembrie a avut loc spectacolul cu tema ”Confruntarea Crăciunițelor” organizat cu prilejul Zilelor
Liceului
 Spectacol susținut în cadrul școlii cu ocazia sărbătoririi zilelor liceului.
 Spectacol suținut la Palatul Culturii ”Theodor Costescu”, cu ocazia sărbătoririi nașterii Domnului, cu recital de colinde.
 In luna Decembrie, corul ”Liceenii” a fost invitat să participe la diverse festivaluri de colinde și a răspuns
invitațiilor instituțiilor din orașul nostru.
- Naturi statice
- Lucrări ilustrative pentru sărbătorile de iarnă,
- Peisaje de toamnă si iarnă
- Compoziții abstracte și figurative.

Activitățile implementate de informare și pregătire a elevilor pentru concursurile școlare
















Concursul județean de creație plastică, ,,Dumitru Ghiață, 18. 12. 2019
Premiul II – portret, Vintilă Iulia, clasa a V -a.
Premiul II – compoziție, Mateescu Maria, clasa a V-a.
Premiul III – portret, Olei Laura, clasa a V-a.
Premiul I – compoziție, Fota Alexandra, clasa a VI-a
Premiul I - portret, Epure Neagoe Alberto, clasa a VI –a.
Premiul II – portret, Porojan Daria, clasa a VI –a,
Premiul I – compoziție, Cărăba Emilia, clasa a IX-a,
Premiul I – natură statică, Grigore Ionela, clasa a IX-a,
Premiul II – peisaj, Simerie Ioana, clasa a IX-a,
Premiul III –peisaj, Lascu Raul, clasa a IX-a,
Premiul I – compoziție,Țerescu Iuliana, clasa a X-a,
Premiul I – peisaj, Șteflea Cătălina Maria, clasa a X-a,
Premiul I – natură statică, Drăguleasa Alina, clasa a XII-a,
Premiul I - peisaj, Negru Georgiana, clasa a XII- a.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE EDUCAȚIE FIZICĂ
anul şcolar 2019-2020,semestrul I

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Vîlceanu Cristian

1.Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare
 Activitatea catedrei a fost împărţită pe patru coordonate: activităţile specifice de predare-învăţare unde am urmărit
folosirea celor mai eficiente metode şi mijloace de învăţare pentru sporirea randamentului şcolar; activităţi cu caracter
metodico-ştiinţific şi de formare continuă a membrilor catedrei; stabilirea şi menţinerea unor relaţii corespunzătoare
profesori-elevi şi profesori-părinţi; continuarea eforturilor pentru îmbunătăţirea bazei materiale necesare pentru buna
desfăşurare a procesului instructiv-educativ

Cadrele didactice și-au întocmit planificările calendaristice anuale și semestriale, proiectele unităților de învățare
conform planurilor-cadru de învățământ și programelor școlare în vigoare : realizarea asociatiei dintre obiective
(competente) si continuturi; împartirea materiei în unitati de invatare; alocarea timpului considerat necesar pentru
fiecare unitate de invatare, evaluarea corecta a activitatii didactice; forma de desfasurare a fiecarei activitati si mijloacele
de realizare, instrumentele de evaluare a fiecarei activitati didactice.
 Activitatea profesorilor de educaţie fizică a pornit de la evaluările iniţiale ale elevilor pe baza rezultatelor de la probele
de prognoză susţinute la începutul anului şcolar. Analizând rezultatele obţinute de elevi la aceste probe şi având ca
obiectiv principal dezvoltarea capacităţilor şi deprinderilor motrice ale acestora, profesorii catedrei şi-au concentrat
eforturile pe adaptarea unor metode de lucru cât mai eficiente la nivelul de pregătire al elevilor şi particularităţile de
vârstă şi sex ale fiecăruia

2.Proiectarea și desfășurarea activităților extracurriculare și extradidactice
 Cu prilejul Zilei Educatie si a Zilelor Colegiului componentii catedrei de educatie fizica si sport au organizat competitii
sportive la fotbal , tenis de masa si au participat la Crosul educatiei organizat de Directia Judeteana de Tineret si Sport
Mehedinti.

3.Activitățile implementate de informare și pregătire a elevilor pentru examenele naționale, concursuri și
olimpiade școlare.
 Situaţiile concrete de învăţare au fost analizate la nivel de grup educat dar şi la nivel de individ în funcţie de abilităţile şi
interesele specifice. S-a urmărit pe tot parcursul anului școlar progresul motric al elevilor intervenind cu corecţii acolo
unde a fost cazul. S-au organizat şi pregătiri suplimentare ale elevilor, cu antrenamente diferenţiate pentru nevoile lor
(antrenament suplimentar pentru componenţii echipelor care participă în competiţiile sportive din cadrul O.N.S.S. atat la
gimnaziu cat si la liceu.; pregătire pentru corectarea unor deficienţe în pregătirea elevilor cu rezultate slabe). O atenţie
deosebită a fost acordată alegerii exerciţiilor fizice în funcţie de necesităţile fiecărei grupe de elevi sau fiecare elev în
parte.
 Au fost analizate testele inițiale și probele de evaluare, în vederea calibrării și adecvării la programele școlare și la nivelul
de dezvoltare al elevilor, fiind astfel identificați elevii care urmează să participe la Olimpiada Nationala A Sportului Scolar .

4.Acțiuni privind implicarea în formarea continuă.
 În luna decembrie 2019 cadrele didactice ale catedrei au participat la cercul pedagogic organizat la Liceul Traian Lalescu
Orsova.
 Membrii catedrei au participat la activități de formare/perfecționare profesională astfel :
 prof.Vilceanu Cristian – Aplicabilitatea tehnicilor multimedia în educația școlară și extrașcolară ,
 rof.Vilceanu Cristian ,prof.Fota Adrian,prof Galbenu Razvan– Dezvoltarae competentelor de evaluare a activitatilor
didactice prin inspectiile scolare la educatie fizica si sport

5.Alte aspecte.
 Profesorii catedrei au fost implicati si in alte activitati desfasurate in scoala, la nivelul unor comisii de lucru : comisia
metodică a diriginților, , comisia de acordare a burselor școlare, comisia de protectia muncii,comisia de acordare de
ajutoare sociale atribuite elevilor diagnosticati cu CES,comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei,comisia pentru
elaborarea/actualizarea Planului de Dezvoltare Instutionala,Comitetul de Securitate in Munca,comisia privind
managementul situatiilor de urgenta.
 Menționăm că o bază sportivă bine amenajată este o sursă importantă de venit, iar faptul că liceul nostru este poziționat
într-o zonă cu o mare densitate a populației orașului, investițiile de acest gen pot fi foarte profitabile.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE INFORMATICĂ
anul şcolar 2019-2020,semestrul I

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Enache Rodica

Analiza activităţii desfăşurate de către membrii catedrei de Informatică în semestrul I al anului şcolar 2019-2020
reliefează următoarele:


Pentru începerea în condiţii bune a anului şcolar 2019-2020 au fost verificate toate echipamentele utilizate la
desfăşurarea orelor de informatică şi TIC;



Toţi membrii comisiei metodice şi-au elaborat planificările calendaristice şi semestriale adăugând la portofoliul
personal programele şcolare în vigoare și planificările calendaristice;



S-a stabilit succesiunea logică de parcurgere a conţinuturilor şi corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă
vizate;



Toţi membrii comisiei au parcurs sistematic şi integral materia planificată pentru semestrul I, aplicându-se metode şi

procedee activ-participative şi o evaluare ritmică a elevilor, în portofoliul personal al fiecărui profesor regăsindu-se
înregistrări referitoare la notarea ritmică a elevilor;
 Întrucât pentru disciplina TIC nu există manuale în acord cu programele școlare pentru clasele a-IX-a şi a-X-a , profesorii
de informatică au elaborat materiale didactice (fişe de lucru, prezentări PowerPoint, suporturi de curs pentru predarea la
clasă), particularizând documentele prin elemente de originalitate;
 Toţi membri catedrei noastre şi-au adus aportul permanent pentru buna desfăşurare a activităţii în şcoală .

Analiza activităţii desfăşurate de către membrii catedrei de Informatică în semestrul I al anului şcolar 2019-2020
reliefează următoarele:


De asemenea toți membri catedrei au întocmit şi aplicat la clasă modele de teste folosite la nivel naţional (exemplu:
modele de teste de la evaluarea iniţială), proiectându-şi activitatea pe baza rezultatelor de la evaluarea iniţială.

 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării, s-a urmărit adoptarea unor strategii de provocare
şi dirijare a gândirii, având ca scop orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale, spre
stimularea gândirii creative, logice.


În cadrul orelor de informatică, au fost folosite pentru predarea cunoştiinţelor metode interactive, iar pentru evaluarea rezultatelor au
fost folosite metode diverse de evaluare (iniţială, de progres şi finală), dar şi strategii de evaluare alternative: portofolii, proiecte.



Toţi membri catedrei noastre şi-au adus aportul permanent pentru buna desfăşurare a activităţii în laboratoarele de informatică,
efectuând lucrări de verificare a reţelei de calculatoare , instalarea soft-urilor necesare etc.

Analiza activităţii desfăşurate de către membrii catedrei de Informatică în semestrul I al anului şcolar 2019-2020
reliefează următoarele:


La nivel de catedră a avut loc în permanență un util schimb de experiență prin susținerea de lecții deschise demonstrative ,
dezbaterea unor teme interesante cu elevii claselor de profil matematică-informatică, cum ar fi:
- „Reguli pentru eficientizarea algoritmilor” – clasele IX C şi XC – prof. Enache Rodica şi Mănescu Lucsiţa.
- d.na profesor Bălăşoiu Ninela a susţinut lecţia deschisă la clasa a XI-a C : „Aplicaţii interesante ale tehnicii Backtracking”.



Doamna profesor Enache Rodica a organizat cu elevii clasei a-XII C, profil matematică – informatică, dezbaterea : „Metode de optimizare
a rezolvării subiectelor la examenul de Bacalaureat , disciplina-Informatică”.



Au fost efectuate ore de pregătire pentru examenul de bacalaureat şi atestat la informatică cu elevii clasei a XII-a C , profil matematicăinformatică ;



De asemenea s-au efectuat ore de pregătire cu elevii care vor participa la olimpiadele şi concursurile şcolare.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE A DIRIGINŢILOR
anul şcolar 2019-2020,semestrul I

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Dulea Gabriel

 În anul școlar 2019-2020, ne-am propus să desfăşurăm cu participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor
didactice din școala, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, în care să implice
motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie.
 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. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a
serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului şcolar. Pentru anul scolar 2018-2019,
ne-am stabilit o serie de obiective de realizat la nivelul școlii, prin activitățile educative stabilite.

Obiective:
 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 la examenle naționale;
 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 numar cat mai mare de elevi în activitățile școlii;
 Eficientizarea colaborarii școlii cu alte institutii implicate in 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 in vederea afirmarii personalitatii scolii in 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;
Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori 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
 Spațiul insuficient în incinta şcolii pentru derularea unor activități extraşcolare;
 Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile extraşcolare.
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
Elevi cu probleme de comportament
Impactul nefast al mass-mediei

Activitatea diriginţilor :
Comisia metodică a diriginților şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la
începutul semestrului, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Pe parcursul semestrului I,
in cadrul Comisiei metodice a dirigintilor au fost derulate urmatoarele activitati metodice:
 La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele dezbătute au respectat
Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile elevilor. În semestrul I, 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 parintii 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.

Activitatăţi educative şcolare şi extraşcolare :
Nr.
crt.

Denumirea și tipul acțiunii

Data/perioada

Loc de desfășurare

,,Bun venit la școală!”- festivitatea de deschidere a anului școlar 2019/2020

09 septembrie 2019

Curtea școlii

26 septembrie 2019

Incinta școlii

4 octombrie 2019

clădire internat, holul
liceului

4. „Oameni diferiți, șanse egale” -Dezbatere

4 octombrie 2019

Holul școlii

5.

„Un gând pentru profesorul meu" – compuneri tematice

4 octombrie 2019

Holul școlii
Săli de clasă

6.

,,Cinste lor!”- Ziua armatei române – dezbatere, întâlniri

25 octombrie 2019

Cancelarie

20 octombrie 2019

Curtea școlii

Octombrie –
decembrie 2019

Holul școlii
Săli de clasă

Noiembrie 2019

Săli de clasă

octombrie 2019

Sala de sport/Holul
școlii/săli de clasă

Noiembrie 2019

Săli de clasă

12. Campania ”19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra
copiilor și tinerilor”

Noiembrie 2019

Săli de clasă

13. Miss Boboc Pedagogic – balul bobocilor

noiembrie 2019

Palatul Culturii ,,Theodor
Costescu”

14. ,,Percepții și reprezentări ale părinților privind violența”

Decembrie 2019

Săli de clasă

1.

„ ZEL” - Ziua europeană a limbilor – realizarea unui portofoliu tematic, cerc
2. de traduceri literare din si in romana, engleza si franceza, concurs de desene Simboluri ale tărilor europene; realizarea unei expozitii cu lucrările elevilor.
3. Educație și educatori -Panouri tematice/ fotomontaj/afișe

7. Camapania Națională ,,Săptămâna prevenirii traficului de persoane” flashmob
8. ,,Spune NU Violenţei în Şcoală!” – proiect cultural educativ
9. ,,Pericolele comunicării virtuale!”
10. ,,Împreună de Halloween!” – parada dovlecilor/ costumelor- concurs,
expozitie
11. ,,Bullyingul și abuzul în mediul școlar!”

Activitatăţi educative şcolare şi extraşcolare :
1. Cercul pedagogic consilieri educativi

6 decembrie 2019

Cancelarie

16-20 decembrie 2019

Holul școlii
Săli de clasă

3. “Un fruct pe zi ”- Pledoarie pentru o alimentatie sanatoasa

18 decembrie 2019

Cantina

4. Confruntarea Crăciunițelor - spectacol tematic

16 decembrie 2019

2. Zilele Școlii – manifestări cultural-artistice

5. ,, Lângă bradul de Crăciun” – activități cultural artistice, expoziții de
felicitări, tradiții și obiceiuri, premiere cel mai frumos brad de crăciun

16-20 decembrie 2019

Palatul Culturii ,,Theodor
Costescu”
Holul școlii
Săli de clasă

Comisia de monitorizare a frecvenţei, combaterea absenteismului și a abandonului școlar :
 A urmărit aplicarea ROFUIP si ROI pentru absențe, a monitorizat activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce
priveşte gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare, precum și demersurile întreprinse de
conducerea şcolii, consilierul educativ şi profesorii diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a
abandonului şcolar.

Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar :
A avut în vedere prevenirea violenţei prin activităţi educative ce au accentuat civismul democratic,
soluţionarea pacifistă a conflictelor, toleranţa, nondiscriminarea, respectarea drepturilor omului, valorizarea
persoanei. Activităţile desfăşurate în scopul prevenirii și combaterii violenţei au avut ca parteneri și actori
principali elevii și au vizat implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii
violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul
sensibilizări acestora, precum și formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în
condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. În cadrul orelor de Consiliere şi Orientare, fiecare
cadru didactic a inclus şi dezbătut cu elevii lunar această realitate a şcolii româneşti şi nu numai

Comitetul de părinţi :

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 Consiliul reprezentativ al părinților, au fost desemnați membrii în Consiliul de
Administrație, în Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței. 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

Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative în unitatea noastră de învăţământ :

 Sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanta, precum si a elevilor cu nevoi speciale ;
 Promovarea unor programe pt. “educarea” parintilor”,”in scopul unei participari active/conștiente la viața școlii
 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

Mulţumim !

