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RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
anul şcolar 2018-2019,semestrul I
A.Managementul ariei curriculare
1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare
Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, 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”, 15 ianuarie-”Eminescu –poetul nostru național”, 24 Ianuarie-Ziua Principatelor Unite);
▫
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.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
anul şcolar 2018-2019,semestrul I
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 .

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
anul şcolar 2018-2019,semestrul I
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.
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AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
anul şcolar 2018-2019,semestrul I
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 activități ale Comisiei
metodice de limba română
Semestrul I
An școlar: 2018-2019
Responsabil Comisie metodică,
prof. Șulț Cristina

Proiectarea documentelor curriculare:
La începutul anului școlar, 2018-2019, a fost elaborat Planul
managerial al catedrei și au fost proiectate documentele curriculare,
planificările calendaristice (anuale și semestriale), în vederea
eficientizării procesului instructiv-educativ.

Acțiuni extracurriculare și extrașcolare desfășurate
în vederea eficientizării actului educativ:
a) Implicarea prof. de limba română în organizarea și coordonarea unor activități culturalartistice, desfășurate la nivelul colegiului, cu prilejul unor evenimente diverse:
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Balul Bobocilor – Dragobițele - activitate coord. de prof. Diana Arbănași;
Ziua Mondială a Educației (5 octombrie 2018):
-dezbateri, recital poetic/muzical, profesorii de la catedra de limba și litaratura română.
Ziua Națională a României (1 Decembrie 2018):
Program de recitare, clasele a VII-a A și A IX-a B, prof. C Șulț

▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫

Pledoarie pentru lectură –șezătoare literară, activitate organizată și coord. de prof. Viorica M. Cîlțaru,
Viorica Stăvaru, Doina Ivan, Adriana Mărculescu și Diana Arbănași;
În cadrul Cercului de folclor, prof. Diana Arbănași a organizat și a coordonat diverse activități culturalartistice:
Obicei de Sf. Andrei - 29 noiembrie 2018;
„Și noi putem dărui de Crăciun”.
Excursie tematică, pe traseul Alba-Iulia, Sibiu, cu elevii clasei a aIX-a B, prof. C. Șulț
Ziua Culturii Naționale (15 ianuarie 2018) – recital poetic: „Numai poetul...” – activitate organizată și
coordonată de prof. Cristina Șulț, Adriana Mărculescu, clasele a IX-a B și A IX-a F;
Ziua Internațională a Cititului Împreună – ZICI 2018, prof. Arbănași D., Drăghiea I., Popescu B., Cristea A.:
Activităță de flash-mob în cadrul Proiectului educațional Egalitate de șanse, prof. Agăinoaei V, Păunescu
Liliana;
Ziua de curățenie națională 2018 etc., prof. Agăinoaei V, Păunescu Liliana, Arbănași Diana, Drăghiea Irina
etc;
Proiect județen: Generozitate la superlativ, prof. Arbănași D.
Excursie tematică, pe traseul Alba-Iulia, Sibiu, cu elevii clasei a aIX-a B, prof. C. Șulț
Proiect județean – Leac de neuitare –In memoriam Nora Filip, prof. Agăinoaei V, Păunescu Liliana

Participarea prof. de limba română la organizarea și coordonarea activităților culturaleducative, desfășurate în cadrul unor proiecte și parteneriate județene, interjudețene și
naționale/internaționale:
▫

▫

Participare la simpozioane județene/ interjudețene:

▫

Managementul conflictelor în mediul școlar, Lic Teoretic, Henri Coandă, Craiova, prof. C. Șulț și
A. Cristea

▫

Participare la conferințe internaționale:

▫

Participare la Conferința internațională ”Comparativism, Identity, Comunication, Universitatea
din Craiova, prof. Arbănași D., Păunescu L, Câlțaru V, Stăvaru V.

▫

Publicarea unor articole de specialitate:

▫

Prof. Viorica Marioara Cîlțaru a publicat recenzii și cronici literare în revista Ramuri, și
Confesiuni, apărute sub egida USR. De asemenea, d-na prof. face parte din colectivul
redacțional al revistei Amfitrion.

▫
▫

Prof. Liliana Păunescu a publicat articol în volumul Identitate și comunicare, Perspective
interdisciplinare și cronici în revista Caligraf.

▫

Diana Arbănași a publicat articol în vol. Identitate și comunicare, Perspective
interdisciplinare, ediția a X-a.

▫

Prof. Viorica Stăvaru a publicat recenzii și cronici literare în săptămânalul Cronica de
Severin și pesite-ul Bookhub_ro

▫
▫

Publicarea unor articole de specialitate:

▫

Prof. Liliana Păunescu a publicat articol în volumul Identitate și comunicare, Perspective
interdisciplinare și cronici în revista Caligraf.

▫

Diana Arbănași a publicat articol în vol. Identitate și comunicare, Perspective interdisciplinare,
ediția a X-a.

▫

Prof. Viorica Stăvaru a publicat recenzii și cronici literare în săptămânalul Cronica de Severin și
pesite-ul Bookhub_ro

▫

Șulț Cristina a publicat articol în cadrul revistei Proiectului Educațional: Evaluarea în învățământul
preuniversitar, organizat de Editura Arabela în parteneriat cu Editura Esențial Proiect Educațional.

▫

Prof. Cristina Secu a publicat articole în revistele Esențial în educație, Educația fără frontiere.

Prof. Viorica Marioara Cîlțaru a publicat recenzii și cronici literare în revista Ramuri, și
Confesiuni, apărute sub egida USR. De asemenea, d-na prof. face parte din colectivul
redacțional al revistei Amfitrion.

Participare la activități de formare a pesonalului
didactic:
▫

Prof. Irina Drăghiea, Viorica Marioara Cîlțaru și Cristina Secu urmează cursurile Școlii
doctorale „Al. Piru” din cadrul Universității Craiova;

▫

Arbănași D., Agăinoaei V., Păunescu L., Șulț C., Mărculescu A. - Cursul de formare:
Aplicabilitatea tehnicilor multimedia în educația școlară și extrașcolară;

▫

Mărculescu A. și Agăinoaei V - Cursuri de formare: Proiectarea Managementul și
Evaluarea activităților extrașcolare; Strategii de integrare a copiilor cu CES; Comunicarea
eficientă în vederea integrării școlare și sociale a copiilor proveniți din medii defavorizate.

▫

Păunescu L. – curs de formare: dezvoltarea prin antreprenoriat, Universitatea din Craiova;

▫

Prof. Liliana Păunescu, Adela Cristea, Diana Arbănași, Cristina Șulț și Adriana
Mărculescu au participat la cursul de perfecționare pentru metodiști, organizat de CCD
Mehedinți.

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,

▫
▫

Responsabil comisie metodică,

▫

prof. Șulț Cristina

RAPORT SEMESTRIAL DE
ACTIVITATE
Semestrul I

COMISIA METODICĂ LIMBI ROMANICE
ANUL ȘCOLAR 2018-2019

1.Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare pe semestrul I, an școlar 2018-2019.

▫

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 italiană (,,Progetto Italiano”), limba spaniolă (Cultură și tradiție în spațiul românesc și spaniol”),
limba franceză (,,,Limba franceză prin muzică și joc”, ,,Le cinema francophone”, ,,Grammaire française”,
,,Elemente de cultură și civilizație franceză”).

2.Proiectarea și desfășurarea activităților extracurriculare și
extradidactice pe semestrul I, an școlar 2018-2019.
Cu prilejul Zilei Europene a Limbilor Moderne/ZEL s-au desfășurat o serie de
activități specifice :

-

-

Quiz sur les langues - testarea cunoștinţele în limba franceză prin intermediul
chestionarelor postate pe site-ul http://edl.ecml.at/quiz,

L’importance du plurilinguisme dans le contexte européen - prezentarea power point a
unui scurt istoric al Zilei Europene a Limbilor, enumerarea limbilor oficiale ale Uniunii
Europene,
Une rencontre inépuisable : les poètes et ses poésies - prezentarea de către elevi a unor
poezii romanesti, traduse in alte limbi, din Mihai Eminescu, Nichita Stanescu si George
Bacovia,
Tolérance et plurilinguisme – dezbatere.












Cu ocazia Săptămânii Educației Globale, în perioada 19-25 noiembrie 2018 s-au derulat
activități cu titlul ” Lumea se schimbă ! Noi ?”, explorându-se activități educaționale pentru
cetățenie globală.
Unii din membrii catedrei au fost implicați în derularea proiectului educativ pentru părinți
,,Educația parentală – soluție la problemele familiei în societatea actuală”.
O altă activitatea extracurriculară a fost reprezentată de excursia școlară organizată la Alba
Iulia și Sibiu de prof.Vlad Laura.
La nivelul catedrei s-au derulat proiectele educaționale :
,,Evaluarea în învățămîntul preuniversitar” (organizator și evaluator prof.Trotea Ionelia),
Proiectul Educațional ,,Carte, izvor de cultură” (Coordonator prof.Trotea Ionelia),
Proiectul Interjudețean ,,Les amis des mots/Prietenii cuvintelor” (Coordonator și organizator
prof.Trotea Ionelia),
Proiectul Interjudețean ,,Redescoperind Oltenia” (Coordonator și organizator prof.Trotea
Ionelia),
Proiectul - La comida tradicional , grup tinta elevii clasei a 11a F, 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).

3.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.

Eleva Duralia Ana-Maria, din clasa a VIII-a B a obținut mențiune la Concursul Interjudețean Noël
Dans Le Monde Francophone Ediţia A VII-A, Craiova, coordonator prof.Trotea Ionelia.

4.Acțiuni privind implicarea în formarea continuă.

▫
▫

În luna decembrie 2018 cadrele didactice ale catedrei au participat la cercul pedagogic
organizat la Colegiul Național ,,Traian”.
Membrii catedrei au participat la activități de formare/perfecționare profesională astfel :
- prof.Cotoroianu Aurelia – Aplicabilitatea tehnicilor multimedia în educația școlară și
extrașcolară (ianuarie 2019), Inspecția școlară – 25-30 noiembrie 2018
-prof.Drăghiea Irina – inspecția de specialitate pentru înscrierea la gradul didactic I ; curs
formare Dezvoltarea competentelor de evaluare a activitatilor didactice prin inspectiile scolare la
limba franceza - 27 noiembrie -7 decembrie ;
-prof.Vlad Laura - Dezvoltarea competentelor de evaluare a activitatilor didactice prin inspectiile
scolare la limba franceza - 27 noiembrie -7 decembrie, Simpozion interjudetean ,,
Managementul conflictelor in mediul scolar,, -Liceul Teoretic Henri Coanda, Craiova, 16
noiembrie ;
-prof.Mușat Alina – curs formare Dezvoltarea competentelor de evaluare a activitatilor
didactice prin inspectiile scolare la limba franceza - 27 noiembrie -7 decembrie ;

▫

▫
▫
▫

prof.Neamțu Emma – cursul de formare Dezvoltarea competentelor de evaluare a activitatilor
didactice prin inspectiile scolare la limba franceza - 27 noiembrie -7 decembrie ;
prof.Croitoru Florin – cursul de formare Inspecția școlară – 25-30 noiembrie 2018.
prof.Manafu Florentina : participare simpozion județean Cultura națională- conditie a
continuității românilor și simpozionul interjudetean Managementul conflictelor in mediul școlar.
prof.Trotea Ionelia : Cursul de perfecționare ,,Comunicarea conflictelor în mnanagementul
educațional”- 15 credite, cursul ,,Dezvoltarea competențelor de evaluare a activităților didactice
prin inspecțiile școlare la limba franceză” – 24 ore, cursul ’’Promovarea incluziunii, diversității
culturale și toleranței în educație’’ (24 ore), cursul de formare „UCB Susține antreprenoriatul”80 ore Universitatea “Constantin Brancusi” Tg Jiu, participare la simpozionul național ”Practici
educaționale de succes în educația timpurie”, simpozionul interjudețean Managementul
conflictelor în mediul școlar, simpozionul județean – Les traditions de Noël dans le monde ,
membru în colectivul de redacție al Revistei ,,ZEL” Nr. 3/2018, Revistă avizată în C.A. al I.S.J.
Mehedinți din 21.04.2017 cu nr. 6098/03.05.2017, Publicarea articolului cu ISBN în această
revistă ,, Découvrir une chanteuse française”, articol revista scolii ,,Le texte littéraire, comme
support didactique”.

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 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 etc.

COMPONENTA COMISIEI
BALU NICOLETA
BONDOC GABRIELA-ROXANA

GRECU ADELA
GRECU VASILE
PRESNEANU VASILE DORU
TICUSI OVIDIU CRISTIAN

Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare pe
semestrul I
▫

▫
▫

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, membrii catedrei au manifestat o
atenţie deosebită pentru studierea şi realizarea curriculum-ului şcolar, prin corelarea
conţinutului activităţilor de învăţare cu obiectivele generale, cu prevederile programei şi cu
numărul de ore alocate.
Domnii profesori au inclus in proiectarea curriculara situatii de invatare care au dus la
dezvoltarea la elevi a capacitatii de argumentare precum si a gandirii critice si rationale. A
fost promovata interdisciplinaritatea, incluzand in proiectarea curriculara aplicatii practice
utilizand resursele materiale din scoala.
Membrii comisiei au conceput, aplicat si interpretat teste initiale, de progres si finale
specificand obiectivele de evaluare urmarite, atat in evaluarea formativa cat si in cea
sumativa. Testele au fost de dificultate medie si au urmarit gradul de achizitie al
cunostintelor si deprinderilor. Pe tot parcursul semestrului I al anul şcolar 2018-2019
membrii Catedrei de Matematică au desfăşurat o bogată activitate conform planificării
elaborate pe bază de obiective, acţiuni, resurse umane şi parteneriat.

Proiectarea și desfășurarea activităților extracurriculare și
extradidactice pe semestrul I
▫ Domnii profesori au fost preocupati permanent de
comunicarea in randul parintilor, a rezultatelor elevilor si
a abaterilor disciplinare ale acestora dar si pentru
comunicarea unor evenimente importante din viata
scolii.

Activitățile 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. Totodata, pentru elevii
capabili de performanta, s-au realizat ore de pregatire
suplimentara cu acestia.
Pentru o buna selectie a elevilor capabili de performanta,
domnii profesori au organizat etapa pe scoala a Olimpiadei de
mathematica si au elaborat subiecte pentru etapa locala.

Rezultatele obtinute la concursurile
scolare
Concursul LuminaMath ( prof. Balu Nicoleta)
Mentiune - Albu Georgiana Nicole, clasa a Va B,
Mentiune – Iordache Cristian Mihai, clasa a V a B
Premiul III – Gargalie Alexandru, clasa a VII-a A
Concursul LuminaMath ( prof. Grecu Vasile)
Premiul III -Gaspar Titu Florentin, clasa a V a A
Mentiune –Porojan Daria, clasa a V a A

Rezultatele obtinute la concursurile
scolare
▫ Elevii clasei a X-a D si a XII a D, coordonati de prof.
Presneanu Doru au participat la etapa judeteana a
Concursul National de Matematica,,Tehnici Matematice”,
editia a XVI si s-au calificat la etapa nationala.
▫ Elevul Vasile Marian din clasa a X-a C, coordonat de prof.
Bondoc Gabriela, a obtinut mentiune la concursul National
de Matematica ,,Laurentiu Panaitopol” desfasurat in
octombrie 2018.

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 intermediu altor
furnizori de formare continua.
▫ Toti profesorii catedrei au participat in data de 7
decembrie 2018 la Cercul pedagogic al profesorilor de
matematica desfasurat la Vanju Mare.

Colegiul National Pedagogic “St. Odobleja”
Dr. Tr. Severin

RAPORTUL CATEDREI DE FIZICA PRIVIND ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019
SEMESTRUL I

RESPONSABIL CATEDRA DE FIZICA
Prof. Watzlawek Florentina

Proiectarea activitatii didactice
▫ Elaborarea planificărilor anuale , semestriale cu stabilirea
▫
▫

▫

conţinuturilor, obiectivelor, componentelor programelor în mod
unitar;
Urmărirea însuşirii cunoştinţelor, formării deprinderilor practice şi
competenţelor la elevi;
Asigurarea însuşirii reale a cunoştinţelor, precum şi remedierea
situaţiilor speciale (corigenţe, situaţii neîncheiate)
Pregatirea elevilor participanti la concursurile scolare, bacalaureat

II. Parcurgerea ritmica a materiei şi integrarea cunostintelor în sisteme
functioanele 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 capitole şi lectii ;

III. Evaluarea obiectiva a cunostintelor
▫ Realizarea de teste de evaluare predictive pt. cls. VI şi IXInterpretarea rezultatelor
▫ Notarea ritmica a elevilor pe baza unor itemi corect concepuţi, a
unor teste de evaluare pe parcurs şi finale, a activitatii
experimentale, a realizarii si expunerii unor referate si prezentari,
de către elevi;
▫ Notarea stimulativă a elevilor capabili de performanţă–

IV. Perfecţionarea profesională în specialitate, metodica şi
psihopedagogica

▫ Olimpiada de fizica -faza pe scoala- decembrie 2018 ; s-au calificat 12 elevi de

▫
▫
▫

▫

la clasele a VI-a şi 3 elevi la clasa a VII-a, pentru faza judeteana
participarea la Concursul national de fizica on-line PHI, organizat de
Universitatea Iasi: au participat : 23 elevi de clasa a VI-a, 10 elevi de clasa a
VII-a, 3 elevi de clasa a VIII-a si 18 elevi de clasa a X-a . rezultatele preliminare
atestă punctaje mari , dar nu s-au stabilit incă premiile .
Pregatiri suplimentare pentru Bacalaureat – permanent;
Pregatire suplimentara a elevilor de gimnaziu, pentru participarea la olimpiada
judeţeană de fizică şi rezolvarea de exercitii si probleme din revistele DELTA
pregătire suplimentară săptămânală cu elevii claselor a XII-a pentru
bacalaureat

IV. Perfecţionarea profesională în specialitate, metodica şi psihopedagogica

▫ Parteneriat educational intre Departamentul de fizica,
Facultatea de Matematica si Ştiintele Naturii din Craiova si
Colegiul National Pedagogic – Catedra de fizica
▫ - participare la simpozioane organizata de CCD Mehedinti
▫ - organizarea activităţilor in cadrul Săptămânii Mondiale a
Spaţiului Cosmic 4 - 10 octombrie 2018 la clase de toate
nivelurile;
▫ - participări la cursuri de formare şi perfecţionare in cadrul
CCD Mehedinţi

IV. Perfecţionarea profesională în specialitate, metodica şi psihopedagogica

▫

Profesorii de fizică fac parte din comisiile la nivel de şcoală şi au colaborat în orice
activitate la nivelul şcolii, al comisiilor metodice la nivelul judetului, ori de cate ori
a fost nevoie, dând dovadă de responsabilitate şi implicare adecvată.

COMISIA METODICĂ
CHIMIE-BIOLOGIE

RAPORT DE ACTIVITATE
DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII -EDUCATIVE PE SEMESTRUL
A ANULUI SCOLAR 2018-2019
1. PROIECTAREA SI DESFĂŞURAREA
SCOLAR 2018-2019

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

ACTIVITĂŢILOR

CURRICULARE

PE SEMESTRUL I, AN

Întocmirea planificărilor calendaristice pentru anul şcolar 2018-2019 la disciplinele chimie şi biologie de către
fiecare cadru didactic. Întocmirea şi redactarea planificărilor pe unităţi de învăţare, specifice disciplinei.
Administrarea testelor iniţiale pentru clasele de început de ciclu şcolar, analiza lor şi stabilirea măsurilor
recuperatorii.
Parcurgerea integrală a curriculum-ului adaptând conţinuturile programelor la nivelul de pregătire al elevilor şi la
nivelul specific fiecărei clase.
Abordarea interdisciplinară a unor teme în cadrul comisiei metodice: prof. Tania Meilescu a susţinut referatul cu
tema ,, Grăsimi hidrogenate” , prof. Bălăşoiu Liviu a susţinut referatul cu tema ,,Grafenul”, prof. Preda Eleana a
susţinut referatul cu tema ,,Organismele modificate genetic şi sănătatea umană”.
Realizarea de fişe de lucru, materiale didactice specifice conţinuturilor şi competenţelor vizate.
Realizarea programei, planificărilor şi conţinuturilor pentru cursurile opţionale:
Tipuri de probleme de chimie anorganică – clasa a IX-a
Tipuri de probleme de chimie organică – clasa a X-a
Tipuri de probleme de chimie organică – clasa a XI-a
Tipuri de probleme de chimie organică – clasa a XII-a
Educatie pentru sanatate - clasele a XI-a si a XII-a

2. PROIECTAREA ŞI DESFAŞURAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ŞI
EXTRADIDACTICE PE SEMESTRUL I , AN ŞCOLAR 2018-2019

▫

Participarea la activitatea desfăşurată în cadrul proiectului ,, Ziua de curăţenie naţională 2018” desfăşurată în
context internaţional în 150 de ţări sub numele de ,,WORLD CLEANUP DAY”, prof. Achimescu Violeta şi
prof. Preda Elena.

▫

Desfăşurarea unei activităti de prevenire cu privire la efectele şi consecinţele consumului de droguri, alcool şi
tutun în cadrul campaniei ,,19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor
implementată de Agenţia Naţională Antidrog, prof. Achimescu Violeta.

▫
▫
▫
▫

Proiect judeţean ,, În lumea lui Nica” în parteneriat cu Palatul Copiilor
Parteneriat judeţean cu I.S.U. Mehedinţi
Proiect educativ pentru părinţi ,,Educaţia parentală – soluţie la problemele familiei în societatea actuală”
,, Stil de viaţă sănătos pentru un corp sănătos”- Ziua Mondială a Alimentaţiei, 16 octombrie 2018, activitate
susţinută de prof. Preda Elena

3. ACTIVITĂŢILE IMPLEMENTATE DE INFORMARE ŞI PREGATIRE A ELEVILOR PENTRU
EXAMENELE NAŢIONALE, CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE

▫

Stabilirea graficului orelor de pregătire suplimentară în vederea concursurilor şi olimpiadelor judeţene şi

naţionale: stabilirea graficului de pregatire pentru bacalaureat in cadrul proiectului ROSSE, stabilirea
graficului de pregatire suplimentara pentru olimpiadele de chimie si biologie etapele judetene, stabilirea
graficului de pregatire pentru concursul de chimie Raluca Ripan si concursul de biologie T.Palade.

4. ACŢIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA IN FORMAREA CONTINUĂ

▫

Participarea la programul de formare continuă ,, Abordări actuale şi de perspectivă în curriculum, instruire, evaluare în
activitatea curentă a cadrelor didactice” - susținut de D.P.P.D. al Universității ”Efimie Murgu” Reșița participanţi: prof
Paula Dobroiu, prof. Achimescu Violeta, prof. Simona Cilibia şi prof. Meilescu Tania.

▫

Participarea la programul de formare continuă ,, Proiectarea , managementul şi evaluarea activităţilor extracurriculare”,
prof. Achimescu Violeta şi prof. Meilescu Tania.

▫

Participarea la programul de formare ,, Strategii de integrare a copiilor cu CES”, prof. Achimescu Violeta şi Cilibia

Simona.

▫

Participarea la programul ,, Comunicarea eficientă în vederea integrării şcolare şi sociale a copiilor proveniţi din medii
defavorizate.

5. ALTE ASPECTE

▫

Doamna laborant Tînjeală Săndica a participat la toate activităţile catedrei chimie –
biologie: organizarea laboratorului de chimie.

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA
CATEDREI DE ISTORIE
ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
SEMESTRUL I

1. Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor curriculare pe semestrul
I, an şcolar 2018 – 2019

▫ La începutul anului școlar, membrii catedrei de istorie au
desfășurat activități conform cu fișa postului, participând la
consfătuirile organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean și
organizând sedințele metodice.
▫ Au fost realizate corespunzător documentele școlare de proiectare
a activității didactice. Au fost introduse disciplinele opţionale la
clasele de profil şi au fost distribuite manualele pe clase şi edituri.

2. Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi
extradidactice pe semestrul I, an şcolar 2018 – 2019

▫ Activităţile educative au fost o preocupare la nivelul catedrei de

istorie, astfel că în luna octombrie 2018 a fost organizat concursul cu
tema Viaţa şi opera savantului Şt. Odobleja şi o activitate de
comemorare a victimelor Holocaustului.

▫ Cu ocazia Centenarului Marii Uniri la nivelul şcolii a fost organizată o
activitate cultural ştiinţifică cu implicarea mai multor elevi.

▫ Pe data de 23 ianuarie 2019 am sărbători 160 de ani de la Unirea cea
Mică, acțiune desfășurată împreună cu elevii clasei a X a E.

3. Activităţile implementate de informare şi pregătire a elevilor pentru
examenele naţionale, concursuri şi olimpiade şcolare

▫ Profesorii: Zamfir Daniel, Tudosie Daniela și Pîrvu Daniela au stabilit

un program de pregătire pentru elevii claselor care urmează să
susțină proba Bacalaureatului la disciplina Istorie.
▫ Cu ocazia Centenarului Marii Uniri s- a realizat un panou tematic iar
un echipaj reprezentativ de elevi ai Colegiului au participat la
concursul tematic județean organizat de Muzeul Regiunii Porţilor de
Fier, la care a fost obţinut premiul II.
▫ Elevii coordonaţi de profesorul Dan Zamfir au participat la concursul
de debate “Dezbat deci exist”, organizat de Colegiul “Matei Basarab,,
Râmnicu Vâlcea.
▫ În luna ianuarie a fost organizată faza pe școală a Olimpiadei de
istorie, calificându-se la etapa judeţeană mai mulţi elevi.

4. Activităţi privind implicarea în formarea continua

▫ Activitatea de formare s-a concretizat prin participare al cursuri
organizate de CCD Mehedinţi, cursuri de Educaţie
antreprenorială iar domnul profesor Daniel Zamfir a participat în
Olanda la cursul privind “Folosirea competenţelor digitale în
activitatea cu elevii”, tot la nivelul colegiului s-a desfăşurat
work shop –ul, “Folosirea filmului documentar la clasă”.
▫ În concluzie activitatea catedrei de istorie a fost una constantă
şi eficientă dorindu-se o şi mai mare implicare alături de elevi

COLEGIUL NATIONAL,, STEFAN ODOBLEJA”

DROBETA TURNU SEVERIN

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE MEMBRII
CATEDREI DE GEOGRAFIE
semestrul I, an școlar 2018-2019
SEPTEMBRIE:

•
•
•

analiza rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat.
întocmirea documentelor specifice începutului de an școlar
participare cu elevi la acțiunea ”Let’s do it Romania”

OCTOMBRIE

•

lecția deschisă “Dinamica soarței terestre” (prof. Marcel Mateescu)

NOIEMBRIE:

•
•

vizită la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți;
stabilirea graficului de pregătire pentru examenul de Bacalaureat.

DECEMBRIE:

•
•

participarea la cercul pedagogic desfășurat la Colegiul National Traian;

desfășurarea olimpiadei de geografie, etapa pe școală;
RESPONSABILUL COMISIEI: prof. Marcel MATEESCU

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Odobleja”,
Drobeta Turnu Severin
Raportul de activitate al catedrelor de științe socio-umane și religie
Anul școlar 2018-2019
Semestru I

Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare pe
semestrul I, an școlar 2018-2019

▫ Activitatea la nivelul celor două catedre s-a desfășurat
conform planului managerial stabilit la începutul anului școlar.
Urmărind obiectivele generale și specifice ale acestor două
domenii de activitate, cadrele didactice care predau aceste
discipline au desfășurat demersuri didactice care să asigure
obținerea de performanțe atât în activitățile curriculare, cât și
în cele extracurriculare;

Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare pe semestrul I, an școlar
2018-2019

▫

Membrii celor două catedre au fost preocupați de pregătirea și proiectarea activității
didactice în conformitate cu competențele vizate și în funcție de stilurile de învățare
ale elevilor. Fiecare cadru didactic a folosit strategii didactice care să permită
utilizarea eficientă a mijloacelor și auxiliarelor didactice în procesul instructiv –
educativ și a asigurat utilizarea și integrarea adecvată a materialelor didactice în
procesul de învățământ. Evaluarea elevilor s-a făcut ținându-se cont de toate
competențele/abilitățile pe care trebuie să și le însușească fiecare elev în urma
parcurgerii conținuturilor fiecărei discipline predate. Pe lângă metodele clasice de
evaluare, s-au folosit și metode alternative de evaluare precum proiectul sau
portofoliul.

Proiectarea și desfășurarea activităților extracurriculare și extradidactice pe
semestrul I, an școlar 2018-2019

▫

▫
▫

Domnul profesor Șalapa Daniel a participat la Festivalul de umor “Ceapa de aur”- ediţia
XX; Festivalul de umor „Oltenii şi restu lumii” - ediţia XXIV; „Târgul meşterilor populari”,
ediţia XLI; a lansat volumul 100 de ani – 100 de poeme, antologie poetică colectivă, poeţi
români din România şi din diaspora, dedicat Centenarului României, 1918-2018, a
prezentat volumul de poezie „Dincolo de cerul cuvintelor” de Iliana Cătănescu, volum
însoţit de video-CD, Palatul culturii “Teodor Costescu” Drobeta Turnu Severin;
Profesorii de religie, împreună cu elevi ai liceului nostru, au participat la acțiunea caritabilă
”Dar din dar”, în care s-au strâns jucarii și îmbrăcăminte pentru copii defavorizați, actiune
organizată sub îndrumarea doamnei profesor Sitaru Corina;
În luna decembrie profesorii de religie împreuna cu elevi ai liceului nostru, au participat la
întâlnirile duhovniceşti din cadrul programului „Crăciunul de ieri, Crăciunul de azi” organizat
de Episcopia Severinului şi Strehaiei. Profesorii de religie au participat cu elevii liceului
nostru la slujbele bisericeşti și au colaborat cu preoții din Parohie.

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

▫
▫

▫

În luna decembrie a fost organizată faza pe școală a Olimpiadei de ştiinţe socio-umane, dar şi
a olimpiadei de religie;
Domnul profesor a fost coordonator in cadrul concursului de psihologie intitulat „Adolescentii
şi psihologia”, organizat de C.N.P. „Ştefan Odobleja”;
Profesorii din cadrul catedrei au elaborat un program de pregătire a elevilor, în vederea
obţinerii unor rezultate bune, atât pentru olimpiadele şcolare, cât şi pentru examenele
naţionale.

Acțiuni privind implicarea în formarea continuă

▫
▫
▫

Doamna profesor, Cîtu Rodica a absolvit cursul ,,Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale pentru
implementarea unei afaceri durabile”, organizat de Universitatea “C-tin Brâncuşi” din Targu-Jiu; a participat la
Simpozionul Naţional “Marea Unire- apogeul unei istorii milenare, organizat de CCD Mehedinţi şi a absolvit cursul
“Proiectarea, managementul şi evaluarea activitaţilor extracuriculare”, organizat de CCD Mehedinţi;
Doamna profesor, Oprea Cristina a absolvit cursul ,,Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale pentru
implementarea unei afaceri durabile”, organizat de Universitatea “C-tin Brâncuşi” din Targu-Jiu şi cursul “Proiectarea,
managementul şi evaluarea activităţilor extracuriculare”, organizat de CCD Mehedinţi;
Doamna professor, Antonie Raluca a participat la atelierul de utilizare a filmului documentar ca instrument didactic,
organizat de One World Romania; la conferinţa Super Teach Craiova – seminarul Teach like a lider şi a absolvit cursul
,,Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale pentru implementarea unei afaceri durabile”, organizat de
Universitatea “C-tin Brâncusi” din Targu-Jiu.

Acțiuni privind implicarea în formarea continuă

▫ Domnul profesor Iovan Gabriel a publicat în revista şcolii un
articol, avand ca tema “Psihologia din perspectiva
rationalismului socratic”;
▫ În luna noiembrie, domnul profesor Lungu Bogdan a absolvit
cursul „Comunicarea şi negocierea conflictelor în
managementul educaţional”;
▫ Doamna Sitaru Corina a finalizat cursul ,,Dezvoltarea
competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale pentru
implementarea unei afaceri durabile”, organizat de
Universitatea “C-tin Brâncuşi” din Targu-Jiu.

RAPORT SEMESTRIAL DE ACTIVITATE
Semestrul I

COMISIA METODICĂ ARTE
ANUL ȘCOLAR 2018-2019

1.Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare pe
semestrul I, an școlar 2018-2019.
▫

▫

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. 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 dintre condiţiile principale ale evoluţiei educaţiei artistico-plastice în instituţiile de
învăţământ.

1.Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare pe
semestrul I, an școlar 2018-2019.
▫

▫
▫

Elevii au fost evaluaţi pe parcursul semestrului I în diverse moduri (expunere frontală, prezentare de portofoliu,
panotarea lucrărilor la sfârșitul orelor,expoziții de grup în cadrul școlii-Centenarul Marii Uniri-decembrie 2018,
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

2.Proiectarea și desfășurarea activităților extracurriculare și extradidactice pe
semestrul I, an școlar 2018-2019.

▫
▫
▫
▫
▫

▫

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.
Pe data de 14. Noiembrie s-a desfașurat Balul Bobocilor cu tema ”Back in Time”.
Cu ocazia centenarului unirii s-a realizat un clip la care au participat aproape toți elevii colegiului.
In luna Decembrie, corul ”Liceenii” a fost invitat să participe la diverse festivaluri de colinde și a răspuns
invitațiilor instituțiilor din orașul nostru.
Cu ocazia Săptămânii Educației Globale, în perioada 19-25 noiembrie 2018 s-au derulat activități cu titlul ”
Lumea se schimbă ! Noi ?”, explorându-se activități educaționale pentru cetățenie globală .
Organizarea unor expoziții de desen si pictură, cu lucrări reprezentative, pe diferite tematici, la nivelul școlii:

-,,100 de ani de la Unire,,
- Felicitări dedicate sărbătorilor de iarnă,
- Peisaje de toamnă si iarnă

3.Activitățile implementate de informare și pregătire a elevilor
pentru concursuri școlare

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Au fost indentificați elevii cu aptitudini la desen și voci speciale la muzică.

Concursul județean de creație plastică, ,,Dumitru Ghiață,, ediția a XIII-a, 26 Noiembrie 2018
Premiul I – peisaj, Petcu Alessia clasa a VI-a.
Premiul I – portret, Rădoi Alessia, clasa a VI-a.
Premiul II – peisaj, Șteflea Cătălina Maria, clasa a IX-a.
Premiul I – peisaj, Duncea Nicușor, clasa a X-a.
Premiul I- peisaj, Șoavă Maria, clasa a XI-a.

4.Acțiuni privind implicarea în formarea continuă.

▫
▫
▫
▫

În luna decembrie 2018 cadrele didactice ale catedrei au participat la cercul pedagogic
organizat la Liceul de Arte ”I.Șt. Paulian”
Membrii catedrei au participat la activități de formare/perfecționare profesională astfel :
Prof. Dulea Gabriel - Proiectarea, Managementul și Evaluarea activităților
extracurriculare, Strategii de integrare a copiilor cu CES, Comunicarea eficientă în
vederea integrării școlare și sociale a copiilor proveniți din medii defavorizate, Inspecția
școlară
Prof. Negrea Anișoara - Proiectarea, Managementul și Evaluarea activităților
extracurriculare, Strategii de integrare a copiilor cu CES, Comunicarea eficientă în
vederea integrării școlare și sociale a copiilor proveniți din medii defavorizate,
Aplicabilitatea tehnicilor multimedia în educația școlară și extrașcolară

4.Acțiuni privind implicarea în formarea continuă.

▫
▫

Prof. Frățilă Mirela Laura

▫
▫

Sunt înscrisă la Examenul pentru obţinerea gradului I în învăţământul preuniversitar.

▫

A întocmit material didactic cu documente/ fotografii de specialitate în artele vizuale,
pentru o activitate didactică creativă și stimulativă pentru elevi.
A participat la diferite activitati in domeniul artistic - consfatuirea profesorilor
care a avut loc la inceputul anului scolar la Liceul de arta ,,Stefan Paulian’’ si la diferite
expozitii, desfasurate la nivel local .
A participat împreună cu elevii care au dovedit un plus de creativitate și deprinderi în artele
plastice la expozitii tematice din cadrul școlii.

RAPORT SEMESTRIAL DE ACTIVITATE
al Catedrei de Educatie Fizica si Sport
- anul scolar : 2018-2019

Semestrul I

1.Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare
pe semestrul I, an școlar 2018-2019.
▫
▫

▫

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 pe semestrul I, an
școlar 2018-2019.
▫

Cu prilejul Zilei Educatiei 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. si Gimnaziada.; 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 si la Gimnaziada.

4.Acțiuni privind implicarea în formarea
continuă.
În luna decembrie 2018 cadrele didactice ale catedrei au participat la cercul pedagogic organizat la Liceul Tehnic Auto.
Membrii catedrei au participat la activități de formare/perfecționare profesională astfel :

▫
▫

prof.Vilceanu Cristian – Aplicabilitatea tehnicilor multimedia în educația școlară și extrașcolară (ianuarie 2019),
prof.Vilceanu Cristian ,prof.Fota Adrian, prof.Tudor Liviu – 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.
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.

Responsabil Catedra ,
Prof. Vilceanu Cristian

RAPORTUL ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATĂ DE CĂTRE COMISIA
METODICĂ DE INFORMATICĂ ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI
ŞCOLAR 2018-2019

Analiza activităţii desfăşurate de către membrii catedrei de Informatică în semestrul I al anului şcolar 2018-2019
reliefează următoarele:
- toţi membrii comisiei metodice şi-au elaborat planificările calendaristice şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de
parcurgere a conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate fiind adăugate la portofoliile
personale programele şcolare în vigoare și planificările calendaristice;
- au fost întocmite planurile unităţilor de învăţare, iar activitatea a fost proiectată în funcţie de particularităţile de vârstă
şi nevoile elevilor;
-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 ;
-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;
- de asemenea toți membri catedrei au întocmit modele de teste folosite la nivel naţional (exemplu: modele de teste
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 metode interactive, dar şi
tratarea diferenţiată a elevilor.
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 .

La nivel de catedră a avut loc în permanență un util schimb de experiență prin susținerea de lecții deschise
demonstrative . Astfel d.na profesor Bălăşoiu Ninela a susţinut lecţia deschisă la clasa a X-a C : Subprograme în C++ şi
d.na profesor Enache Rodica a susţinut lecţia demonstrativă: ”Grafuri orientate-reprezentare , proprietăţi”- la clasa XIC.
Au fost efectuate ore de pregătire cu elevii clasei a XII-a , profil matematică-informatică pentru examenul de
bacalaureat. S-au efectuat ore de pregătire cu elevii care vor participa la olimpiadele şi concursurile şcolare . Elevii
claselor a V-a, a VI-a, a IX-a , pregătiţi de d.na profesor Mănescu Lucsiţa au participat la activităţile programului Hour of
Code (ora de programare) desfăşurat în perioada 3-9 decembrie 2019.

▫ RAPORT PRIVIND ACTIVITAȚILE EDUCATIVE
EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE ÎN ANUL
ȘCOLAR 2018-2019

În anul școlar 2018/2019, Consilierul educativ al Colegiului Național Pedagogic ”Ștefan Odobleja”, și-a
propus să desfășoare, cu participarea și implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale școlii, o serie variată
de activități, proiecte și programe educative, în care să implice afectiv, motivațional și conștient toți elevii

școlii, și, pe cât posibil, toți partenerii implicați în educație(familie, Biserică, Poliție, Dispensar, bibliotecă,
factori economici, etc.)

La începutul anului scolar 2018/2019 s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii
educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea
şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere:
- întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de elevi;
- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să
fie ascultat şi îndrumat eficient;
- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole, concursuri, excursii, etc.) şi
valorificarea acestora din punct de vedere educativ.
- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie

activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe programul activităţilor educative, primit de la isj mehedinti,
la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme.
activitatea educativa s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. profesorii diriginţi
au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare.
activitatea educativă în anul şcolar 2018-2019 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente
cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei
misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin
urmarirea îndeplinirii obiectivelor:

- imbunatatirea procesului instructiv - educativ in toate activităţile desfăşurate cu elevii.
- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.

Comisia diriginților
În semestrul I al anului şcolar 2018-2019, 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.
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului
şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine:
1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificări orelor dirigenţie.
2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.
3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora.
4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.
5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.
6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie.
7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi
integrări sociale optime.

programa şcolară pentru consiliere şi orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil, studiată şi
dezbătută de diriginţi. s-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie
şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor s-a realizat un formular tipizat pentru planificări. de asemenea s-a elaborat
un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la
clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din regulamentul intern, norme de sănătate şi securitate în munca şi norme de
apărare împotriva incendiilor.
comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în
diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o.
pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături de
psihopedagogul şcolii, şi-a adus aportul şi membrii comisiei diriginţilor. s-a urmărit ca regulamentul şcolar să fie
cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile
regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate
informarea şi îndrumarea 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, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de
subiecte publicate de mec, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională.
în ultima săptămână a semestrului i, s-au reunit consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la
învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate
sancţiuni elevilor. diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite,
iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.

PUNCTE TARI:
- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua
programa pentru Consiliere si orientare;
- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din
portofoliul dirigintelui;
- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă,
personalitate şi preocupări ale elevilor;
- relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi;
- mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor;
- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu.
- varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate

PUNCTE SLABE:
▫
▫
▫
▫
▫

cazuri de absenţe la anumite ore de curs;
nerealizarea unei comunicări eficiente intre unii profesori si elevi”
nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi;

elevi care nu au carnete de note
înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi;

OPORTUNITAŢI:
- vizionarea unor spectacole de teatru, etc;
- organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală;
- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse

AMENINŢĂRI:
- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban;

- influenţa „grupului” de elevi;
- numărul mare de elevi cu parintii plecati in strainatate.

Activitatea Consiliului Elevilor
Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii,
preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 2018-2019.
Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru completarea departamentelor. La această adunare, elevii şi-au ales
reprezentantii pe departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor (BCE). Cu ocazia acestei adunări generale Consiliul
Elevilor a adoptat o serie de măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii acestuia
pe problema ridicării
nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest lucru BCE şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează monitorizarea
elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii.
In general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. Mulţi elevi nu au fost la înălţimea
aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au fost aleşi după criterii bine definite, ci după medii,
autopropuneri, etc. Activităţile extracurriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi sunt slab reprezentate.

Comitetul de părinţi
În luna octombrie 2018 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului
reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2018-2019 şi elaborării unui regulament intern al acestuia. Consiliul sa reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea
unor probleme de interes general. Acesta s-a întrunit in vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de
ordin intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ.

DRAGI COLEGI,
Așa cum spunea marele istoric Nicolae Iorga „Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel
mai aspru,” îmi pun speranţa că vom reuşi în continuare împreună, numai dacă vom păstra ritmul, dacă vom fi perseverenţi,
dacă vom selecta permanent priorităţile, dacă vom fi responsabili în tot ceea ce întreprindem.
Să ne urăm reciproc succes în continuare !

