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Obiective

• Proiectarea şi implementarea curriculumului adecvat filierei,profilului şi specializărilor ce
sunt formate în şcoala noastră.
• Promovarea valorilor umaniste europene si naţionale, atât prin disciplinele obligatorii, cât si
prin cele la decizia scolii.
• Formarea continuă a personalului didactic în domeniul disciplinelor psihopedagogice şi a
metodicilor de predare a disciplinelor.
• Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor comisiilor metodice cu profesionalism,
eficacitate şi eficienţă pentru asigurarea transferului de expertiză între colegi.
• Promovarea interesului pentru cercetarea psihopedagogică în vederea îmbunătăţirii
activităţii didactice în şcoală.
• Popularizarea exemplelor de bune practici în ceea ce priveşte proiectarea - predareaînvăţarea - evaluarea.
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Obiective
• Atragerea şi gestionarea eficientă a resurselor bugetarea şi extrabugetare, prin cooperarea
cu Inspectoratul şcolar, Consiliul Judeţean, Consiliul Local, Primăria/Prefectura Mehedinţi, alți
reprezentanți ai unor instituții, agenţii economici, asociaţii de părinţi.
• Utilizarea eficientă a infrastructurii şi a dotărilor şcolii.
• Imbogăţirea bazei materiale cu noi mijloace didactice, computere, materiale, aparate, utilaje
necesare procesului didactic, dar şi celui administrativ- gospodăresc.
• Stabilirea de parteneriate cu şcoli, instituţii din sistemul educaţional, organizaţii
guvernamentale şi nonguvernamentale
• Elaborarea /implementara unor proiecte europene
• Realizarea unui mix de marketing educaţional , care să se bazeze pe identificarea nevoilor
comunităţii, aşteptările beneficiarilor direcţi şi indirecţi şi pe cunoaşterea competitorilor din
sistem.
• Implicarea părinţilor şi a comitetelor de părinţi în toate deciziile privind dezvoltarea şcolii.
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Niveluri de învăţământ/populaţia şcolară
la sfîrșitul anului școlar 2018-2019
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RESURSE FINANCIARE
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EXAMENE NAȚIONALE
EVALUARE NAȚIONALĂ
2019
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EVALUARE NAȚIONALĂ 2019
SITUATIA ELEVILOR- INSCRIERE- PREZENTA
Nr elevi inscrisi
57

Nr elevi prezenti
57

Procent
100%

STATISTICA PROMOVABILITATE
Nr elevi care au sustinut
examenul
57

Medii generale
>5
52

Procent
promovabilitate
91.23%

STATISTICA PROMOVABILITATE PE DISCIPLINE
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DISCIPLINA

Nr elevi care au
sustinut examenul

Medii generale
>5

Procent
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BACALAUREAT
2019
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Rezultate examen bacalaureat 2019
Clasa a XII a A - învățător-educatoare
100%

Procent de
Disciplina
promovare
Limba romana 100%
matematica
100%
logica
100%
geografie
100%
procent de
promovare
100%

Profesor
Observații
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Grecu Adela
Cîtu Rodica
Mateescu Marcel

100%

100%
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Rezultate examen bacalaureat 2019
Clasa a XII a B - învățător-educatoare
100%

Procent de
Disciplina
promovare
Limba romana 100%
matematica
100%
logica
100%
geografie
100%
procent de
promovare
100%

Profesor
Șulț Cristina
Balu Nicoleta
Cîtu Rodica
Partenie Adelina

Observații
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100%

matematica
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Rezultate examen bacalaureat 2019
Clasa a XII a C - mate-info
Disciplina
Limba romana
Matematica
Biologie
Fizica
Informatica
Procent de
promovare

Procent de
Profesor
promovare
95,50%
Arbanas Diana
90.90%
Balu Nicoleta
100%
Dobroiu Paula
100%
100%

86.40%

Observații100%

100%

100%

Biologie

Fizica

98%
96%

13 elevi

95.50%

94%

Watzlawek
Florentina

5 elevi

92%

Manescu Lucsita

4 elevi

90%

90,90%

88%
86%
Limba romana
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Matematica

Rezultate examen bacalaureat 2019
Clasa a XII a D - științele naturii
Procent de
Disciplina
promovare Profesor
Limba romana
96% Neamțu Emma
Matematica
76% Preșneanu Doru
Biologie
100% Preda Simona
Chimie
100% Ciocoiu Lidia
procent de
promovare
64%
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%

76%

Limba
romana
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Rezultate examen bacalaureat 2019
Clasa a XII a E – filologie bilingv
100%

Disciplina
Limba romana
Istorie
Logica
Geografie
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Psihologie
procent de
promovare
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Procent de
promovare
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Profesor
Ivan Doina
Zamfir Dan
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Rezultate examen bacalaureat 2019
Clasa a XII a F - filologie
100%

Disciplina
Limba romana
Istorie
Logica
Geografie
Sociologie

Procent de
promovare
97,30%
97,30%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

Profesor

100%
99%

Cîlţaru Viorica
Tudosie Daniela
Cîtu Rodica
Daescu Dorina

99%
98%

97,30%

97,30%
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97%
97%
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procent de
promovare
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Rezultate examen bacalaureat 2019
Clasa a XII a G – ştiinţe sociale
100%

Disciplina
Limba romana
Istorie
Logica
Geografie
Economie

Procent de
promovare
97,10%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

Profesor

100%
99%

Stavaru Viorica
Pîrvu Daniela
Cîtu Rodica
Mateescu Marcel
Oprea Cristina

99%
98%

97,10%

98%
97%
97%
96%

procent de
promovare
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96%

97,10%

Limba
romana

Istorie

Logica

Geografie

Economie

Rezultate examen bacalaureat 2019
analiză comparativă
91.60%

91.58%

2017-2018
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2018-2019

Comisii metodice
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Raport de activitate a comisiei
metodice a învățătorilor în anul
școlar 2018-2019

Responsabil : Prof. Inv. primar Tufis Gheorghița
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MANAGEMENTUL ARIEI CURRICULARE

1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare
Pe parcursul 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 sau colective , 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.
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Elevii ciclului primar au participat la concursuri judeţene, interjudeţene şi naţionale , obţinând rezultate remarcabile
la toate fazele acestor concursuri.
Clasa pregătitoare, prof. înv. primar Şimandan
Gileta si Tudosie Mariana
Micii olimpici -premii I , II ,III şi menţiuni.
Clasa I, prof. înv. primar Rădoi Fulga Nineta şi
Gologan Puica
Micii olimpici -premii I , II ,III şi menţiuni.
Academia Junior-premii I , II ,III şi menţiuni.
Şcoala Teddy,Şcoala siguranţei-premii I , II ,III
şi menţiuni.
Clasa a II-a, prof. înv. primar Tărăbîc Otelia şi
Pop Aida
Micii olimpici -premii I , II ,III şi menţiuni.
Fii inteligent la matematica -premii I , II ,III şi
menţiuni.
Comunicare. Otografie.ro -premii I , II ,III şi
36 menţiuni.

Clasa a III-a, prof. înv. primar Tufiş Gheorghiţa şi Dobre
Mioara
Fii inteligent la matematica -premii I , II ,III şi menţiuni.
Comunicare. Otografie.ro -premii I , II ,III şi menţiuni.
Minimath-premii I , II ,III şi menţiuni
Micii olimpici -premii I , II ,III şi menţiuni.
Clasa a IV-a, prof. înv. primar Dumbravă Gheorghiţa şi
Găinaru Adriana
Fii inteligent la matematica -premii I , II ,III şi menţiuni.
Comunicare. Otografie.ro -premii I , II ,III şi menţiuni.
Minimath-premii I , II ,III şi menţiuni.
Muzica Raţiunii-premii I , II ,III şi menţiuni
Logică şi creativitate-premii I , II ,III şi menţiuni
Discipolii lui Pitagora-premii I , II ,III şi menţiuni

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
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.
37

EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
1.Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( discipline opţionale, proiectare şi promovare)

La nivelul ciclului primar, în anul şcolar 2018-2019, s-au derulat discipline opţionale la nivelul ariei curriculare
Limbă şi Comunicare(Limba engleză şi Limba franceză). 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.
1.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.
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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 instruireformare 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.
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Raport de activitați ale Comisiei
metodice de limba română
școlar 2018-2019

Responsabil : Prof. Sulț Cristina
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•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 eficientizării procesului instructiveducativ.

•Rezultate obținute la examene, olimpiade și concursuri școlare:
Profesorii de limba si literatura romana s-au implicat in pregatiri suplimentare cu elevii in vederea obtinerii unor rezultate
foarte bune la Testarea Nationala, cat si la Bacalaureat.
La nivelul Colegiului Național Pedagogic „Șt. Odobleja”, au fost organizate diverse concursuri, la care au fost premiați elevii
coordonați de prof. de limba română:
Ziua Educației – 5 octombrie 2018), Ziua poetului Național, Mihai Eminescu, recitări; activități de Ziua Culturii Naționale, 15
ian. 2019 etc., Olimpiada de Limba si Literatura Română, Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de viata”, Concursul ,,Tinere
condeie” etc.
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Prof. Marioara Viorica Ciltaru:

Mențiune ,Concursul interdisciplinar „Cultură și
spiritualitate românească”, etapa județeană - Iliescu Andreea, clasa
a XI-a A
Premiul II, Concursul Național „Tinere condeie” –etapa
județeană și națională - Cîlțaru Ana Maria, clasa a XI-a E
Premiul I, Concursul județean „Leac de neuitare - In
memoriam Nora Filip” - iunie 2019 - Țogoie Maria, clasa a XI-a E
Prof. Viorica Stavaru:
Mențiuni,OLAV, faza județeană:
STRECHE CIPRIAN AUGUSTIN-clasa a V-a B
TĂTUCU CRISTINA-clasa a V-aB
MIȘA IONELA-clasa a X-a B
BRÎNDUȘESCU BIANCA-clasa a XII-aG
Concursul Național „Tinere condeie”:
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Premiul III – faza județeană – ȚEGHIU SIMONA (clasa a XI-a F)
Mențiune – faza națională – ȚEGHIU SIMONA (clasa a XI-a F)

Concursul „Cultură și spiritualitate”, faza județeană –
Mențiune pentru elevul STRECHE CIPRIAN AUGUSTIN – clasa a V-

aB
Concursul județean „Dor de Eminescu”
Premiul II și Premiul III – elevul STRECHE CIPRIAN AUGUSTIN
(clasa a V-a B), secțiunea proză, eseu.
Concursul județean „Leac de neuitare – In memoriam Nora
Filip”:
Premiul I a fost obținut de următorii elevi:
STRECHE CIPRIAN AUGUSTIN (clasa a V-a B)
BIVOLARU ANDREEA (clasa a X-a B)
RUICAN MONICA (clasa a X-a B)
TOMA GEORGIANA (clasa a X-a B)
Concursul Ed. Corint, „Pașaport pentru cultură”:
Premiul I: STROESCU LARISA ANA-MARIA (clasa a XII-a G),
Premiul II: BRÎNDUȘESCU BIANCA LUCIANA (clasa a XII-a G)
Premiul III: DĂESCU DANIELA, MUNTEANU ANDREEA (clasa a XIIa G)
Mențiune: ALEXANDRU ROXANA (clasa a XII-a G)

Prof. Sult Cristina:

Mentiune: Concursul National de creatie literara si pictura
Mentiune, Concursul ,,Lectura ca abilitate de viata”, faza judeteana, Alecu Ivan Ghita, elevele: Albastroiu Gina, clasa a X-a si
elevele: Bora Ana, clasa a V-a A si Terescu Iuliana, clasa a IX-a B
Paunescu Claudia, clasa a X-a A
Premiul II, Concursul National ,,Tinere condeie”, Terescu Iuliana,
Olimpiada de Limba Romana, etapa judeteana, Albastroiu
clasa a IX-a B
Gina, clasa a X-a A
OLAV, faza judeteana, clasa a VI-a A
Prof. Arbanasi Diana:
Premiul II: Olimpiada de limba si literatura romana, faza judeteana,
Delia Popa, Clasa a XII- a A
Concursul National ,,Tinere Condeie”, etapa judeteana, Sandoiu
Cristina, clasa aXII- a A
Premiul III, Concursul National ,,Tinere Condeie”, etapa nationala,
Sandoiu Cristina, clasa aXII- a A
Prof. Paunescu Liliana
Premiul I, Concursul Regional ,,Din suflet de copil”, Birovescu
Alexandra, clasa a VI-a A
Premiul III, Concursul National ,,Cum mai vorbesc azi elevii?”,
Paunescu Claudia , clasa a X-a A
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Ivan Doina:
Premiul I, Concursul National ,,Tinere Condeie”, etapa nationala,
Oichea Mihai, clasa a XII-a E
Premiul II:Olimpiada de limba romana, faza judeteana, Moaca Lavinia
Gabriela, clasa a XI-a B
Concursul National “Tinere Condeie”,faza judeteana, Ebetiuc Oana,
clasa a XI-a B
Premiul III: OLAV, Burcu Elena Anemona, faza judeteana, clasa a XI-a B
Concursul National ,,Tinere Condeie”,faza judeteana, Burcu Elena
Anemona, faza judeteana, clasa a XI-a B si Tudor Alexandra, clasa a XIaB
Cultura si spiritualitate, Burcu Elena Anemona, faza judeteana, clasa a
XI-a B

Againoaie Valentina-limba latina:
Premiul I, Olimpiada de limba latina, etapa judeteana,
Ponea Maria Andrada, clasa a Ix-a G
Trailescu Steliana, clasa a IX-a E
Premiul II,Olimpiada de limba latina, etapa judeteana,
Duta Maria Elena, clasa a VIII-a
Mentiune: Olimpiada de limba latina, etapa judeteana,
Marculescu Nicoleta Emilia, clasa a IX-a G
Dagadita Daria Alexandra, clasa a IX-a E
Prof. Secu Cristina:

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,

Premiul I: Eminescu la ceas aniversar, Marculescu Nicoleta
Concursul ,,Mesajul meu antidrog”
Concursul ,,Cu viata mea apar viata”, etapa judetena
Concursul ,,Dascalul inimii mele”
Premiul II, Concursul ,,Cu viata mea apar viata”, etapa interjudeteana,
Craiova
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Raport de activitate al Comisiei
metodice “ LIMBI ROMANICE “
(limba franceză, limba italiană,
limba spaniolă)
anul scolar : 2018-2019

Responsabil : Prof. Cotoroianu Aurelia
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Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare an școlar.

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” – clasa a XI-a F), limba spaniolă clasele a XI-a și a XII-a filologie, limba franceză (,,,Limba franceză prin muzică
și joc”-clasele a III-a A și a III-a B, ”J'apprends le francais par la musique et le jeu”-clasele a IV-a A și a IV-a B, ,,Grammaire française” clasa a
XII-a G).
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Proiectarea și desfășurarea activităților extracurriculare și extradidactice.
Cu prilejul Zilei Europene a Limbilor Moderne 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 fosr 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), 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), Ziua Internațională a
Francofoniei – 20 martie – coordonator prof.Laura Vlad, fabula ,, La cigale et la fourmi,, clasa a XI -a E– coordonator prof.Laura Vlad.
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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.
La examenul de certificare a competențelor lingvistice din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019 au
participat 31 elevi, fiind declarați promovați.
În luna martie, unitatea noastră școlară a fost gazda olimpiadei județene de limbi romanice (limba franceză, limba spaniolă și limba
italiană). Din școala noastră au participat 10 elevi.

48

Rezultate obținute la olimpiade și concursuri școlare :
Limba franceză :
•Croitoru Miruna – clasa a VII-a A – mențiune etapa națională
•Pîrvului Mariana Alisa Felicia – clasa a IX-a B – premiul I – etapa județeană
•Bălăceanu Gabriela – clasa a IX-a B – premiul II – etapa județeană
•Marinescu Nemira– clasa a IX-a B – premiul III – etapa județeană
•Bădeț Claudia– clasa a XII-a E – premiul I – etapa județeană
•Duralia Ana-Maria -clasa a VIII-a B mențiune la Concursul Interjudețean Noël Dans Le Monde Francophone
•Bondoc Natalia-clasa a XII-a G- Premiul I concursul ,,Les amis des mots”, premiul I concursul Amitiés sans frontières”, premiul III
concursul ,,Adolescentul și francofonia”
•Nae Alexandra -clasa a XI-a G -Premiul II concursul ,,Les amis des mots”
•participare la Concursul Național ,, La Francophonie avant toute chose”
•mențiune la Concursul Național de creație în limba franceza ,,Adolescentul și Francofonia,,, secțiunea poezie
•33 elevi participanți la concursul Cangurul Lingvist limba franceză, 2 elevi calificați la proba de baraj

Limba italiană :
•Muscalu Jacqueline – clasa a X-a E – premiul I – etapa județeană
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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, Profesor în mileniul III, JOBS-Formarea
pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor, Asigurarea eficienței managementului educațional în unitățile de învățământ, Competențe
cheie prin activitățile nonformale și extracurriculare.
-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 ;
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Acțiuni privind implicarea în formarea continuă.
-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”.
-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, participare la Simpozion judetean În lumea lui Eminescu, curs de formare ,,Invatatea
activă " .
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Raport de activitate al Comisiei
metodice de limba engleza
anul scolar : 2018-2019

Responsabil : Prof. Nicolaescu Aurelia
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In anul școlar 2018-2019 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,H –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 implică totuşi în astfel de programe si a rezultatelor obţinute
de elevi .
- lipsa unor manuale de calitate la clasa a IX si a VIII a
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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.
Curriculum pentru clasele V – VIII / IX – XII
Obiectivul fundamental al disciplinei Limbi Moderne este achiziționarea si dezvoltarea de către elevi a competentelor de comunicare necesare
pentru o comunicare adecvată situațional şi acceptată social prin însușirea de cunoștințe, deprinderi, şi atitudini specifice la niveluri echivalente
cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de Referința.
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 şi ansamblul de VALORI SI ATITUDINI ce urmează a fi formate pe întreaga durata a liceului cât şi COMPETENŢELE specifice corelate cu
FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR.
Aceasta corelare constituie pivotul curriculum-ului, accentuează latura sa pragmatică, arătând astfel ceea ce se învăța şi mai ales în ce scop se
învăță anumite conținuturi.
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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 activităţi
concrete si variate dezvolta competenta de comunicare.)
- Din considerente de politica educaționala, accentual pus pe comportament justifica
evidențierea VALORILOR si a ATITUDINILOR si de asemenea, evidențierea legăturii cu finalitățile şi 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 Referința.
- 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 activităţi de învățare concrete, se
recurge adesea la improvizare, nu se realizează feedback-ul la sfârșitul fiecărei ore.
- unele cadre didactice nu si-au dat interesul pentru colectarea manualelor de limba engleza de la elevi, pierzându-se astfel un nr important de
manuale.
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REZULTATE OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE LIMBA ENGLEZA 2019

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
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Numele și prenumele elevului
RĂDUCAN C.D. CRINAANDREEA-OTILIA
PIȚIGA C.C. VALERIA –
CRISTIANA
IRIDON A. IOANA - DARIA
FRĂȚILĂ O.C. MIHAELAVELLA
GIURESCU M.T. ANGELOLUCIAN

6
7

NICA ROXANA
GIDEA ROXANA

8
9

MERLOI LUANA
MICU DENIS

Profesor îndrumător

Clasa

PUNCTAJ

PREMIU

Secțiunea

Nicolaescu Aurelia

IX

96

I

B

Nicolaescu Aurelia

IX

91

II

B

Nicolaescu Aurelia

IX

88

III

B

Nicolaescu Aurelia

IX

85

III

B

Nicolaescu Aurelia

IX

85

III

B

X
X

87
86

III
III

B
B

XI
XI

82
87

Mentiune
III

B
B

Clasa a X a
Vîlceanu Lidia
Vîlceanu Lidia
CLASA A XI A
Loredana Fota
Loredana Fota

REZULTATE OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE LIMBA ENGLEZA 2019

CLASA A VII-A
Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului

1

BUJOR DARIS

2

BECHERU COSTIN

3

CROITORU MIRUNA

4

BALEANU MADALINA

Unitatea de
învățământ
Iacob Claudia
Nicolaescu Aurelia
Nicolaescu Aurelia
Iacob Claudia

Clasa

PUNCTAJ

PREMIU

VII

98

I

VII

92

II

VII

91

II

VII

89

III

Secțiunea

A

CLASA A VIII-A
Nr.
crt.

57

Numele și prenumele elevului

1
2

CROITORU SARAH
BOSTINA DAVID

3

PREDESCU MADALINA

Unitatea de
învățământ
Fota Loredana
Fota Loredana
Fota Loredana

Clasa

PUNCTAJ

PREMIU

VIII
VIII

88
80

III
Mentiune

VIII

83

Mentiune

Secțiunea

ACTIVITĂŢI ALE COMISIEI METODICE
Periodic la ședințele de catedra, profesorii au susținut 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 d-nei prof. Nicolaescu Aurelia Mihaela la Conferința Națională a Asociației Profesorilor de Limba Engleza care a avut loc la
București in luna septembrie 2018 si de asemenea participarea la cursul
„ Leadeship în Educație” organizat de CCD Mehedinți.
Aproape toţi membrii catedrei au fost examinatori, evaluatori şi propunători de subiecte la examenele naţionale, atestat sau olimpiade.
- Doamnele profesoare, Fota Loredana si Aurelia Nicolaescu, au îndrumat modulul de practică pedagogică al claselor cu profil pedagogic.
Profesorii de la catedra de limba engleza sunt permanent preocupaţi de profesionalizarea evaluării şi examinării prin analiza instrumentelor
de evaluare utilizate în predarea limbilor moderne. In acest scop s-au studiat şi discutat documentele elaborate de MEN, s-a analizat rolul
evaluării curente şi 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.
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Raport de activitate al Comisiei
metodice de matematica
anul scolar : 2018-2019

Responsabil : Prof. Bondoc Gabriela
59

Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare
Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, membrii catedrei au manifestat o atenţie deosebită pentru studierea şi realizarea curriculumului 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 anului şcolar 2018-2019 membrii Catedrei de Matematică au desfăşurat o bogată activitate conform
planificării elaborate pe bază de obiective, acţiuni, resurse umane şi parteneriat.
Evaluarea nivelului de pregătire al elevilor a beneficiat de întreaga atenţie prin stabilirea timpului de evaluare, fixarea şi utilizarea
instrumentelor de evaluare, aprecierea şi valorificarea rezultatelor evaluării şi valorificarea evaluării posibilităţilor de învăţare ale elevilor.
La sfarsitul semestrului I s-au discutat si elaborat suporturile de curs pentru disciplinele optionale specifice catedrei de matematica,
necesare in anul scolar 2019-2020.
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Proiectarea și desfășurarea activităților extracurriculare și extradidactice
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 matematica si au
elaborat subiecte pentru etapa locala.
Dintre rezultatele obtinute la olimpiada si concursurile de matematica amintim:
Olimpiada judeteana de matematica
prof. Balu Nicoleta - Mentiune – Iordache Cristian Mihai, clasa a V a B
prof. Ticusi Ovidiu - Mentiune – Ovreiu Stefan, clasa a VI a B
prof. Bondoc Gabriela – Petcu Alessia Mihaela, clasa a VI a A, premiul II
Oprican Andrei, clasa a VI a A, premiul III
Enescu Robert, clasa a VI a A, mentiune
Tiganele Alexia Elena, clasa a VI a A, mentiune
Manescu Andrei, clasa a VI a A, mentiune
Ghijan Denis Mihail, clasa a VI a A, mentiune
Vasile Marian Daniel, clasa a X a, premiul I
Prof.
61 Grecu Vasile – Gaspar Titu Florentin, clasa a V a A, mentiune

Concursul național de matematică aplicată ,,Adolf Haimovici” – etapa județeană
Prof. Bălu Nicoleta:

Concursul Lumina Math ( prof. Balu Nicoleta)

Mentiune - Albu Georgiana Nicole, clasa a V_a 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
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Premiul I, Moșteoru Ana Maria, clasa a IX a A
Premiul III, Moacă Elena Mădălina, clasa a IX a A
Mențiune, Bălulescu Alina, clasa a XII a B
Mențiune, Diaconu Bianca, clasa a XII a B
Prof. Bondoc Gabriela
Premiul I – Popa Laura Denisa, clasa a X a A
Prof. Grecu Adela
Premiul I, Popa Delia, clasa a XII a A
Premiul II, Săndoniu Cristina, clasa a XII a A
Premiul III, Pîrvănescu Valentina, clasa a XII a A
Mentiune Cizmas Robert, clasa a XII a A
Prof. Presneanu Doru
Premiul II Boboiceanu Daniela, clasa a IX a B
Mentiune, Pîlșan Nicoleta Gabriela, clasa a IX a B
Prof. Ticusi Ovidiu
Premiul II, Ebetiuc Oana, clasa a XI a
Premiul III, Flavia Aurelia, clasa a XI a
Mentiune, Raducan Andreea, clasa a XI a
Mentiune, Mateescu Dudasu Gratiela, clasa a XI a

Concursul național de matematică aplicată ,,Adolf Haimovici” – etapa nationala
Premiul III etapa națională, Popa Delia, clasa a XII a A
Concursul regional ,,Discipolii lui Pitagora”

prof. Balu Nicoleta- Iordache Cristian Mihai, - Mentiune , clasa a V a B
prof. Grecu Adela- Bujor Daris, mentiune, clasa a VII a
prof. Bondoc Gabriela – Ghijan Denis Mihail, premiul I, clasa a Via A
Petcu Alessia Mihaela, mentiune, clasa a VI a A
Enescu Robert,, mentiune, clasa a VIa A
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.
La concursul National ,,Profu de Mate”, elevii clasei a VI-a A, coordonati de prof. Bondoc Gabriela, au obtinut urmatoarele rezultate:
Enescu Robert – diploma de excelenta
Oprican Andrei - diploma de excelenta
Tiganele Alexia- diploma de merit
Palos Cezara- diploma de merit
Paris Andrei- diploma de merit
Foanta Eduard- diploma de merit
Birovescu Alexandra- diploma de merit
Ghijan Denis- diploma de merit
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Concursul național de matematică aplicată ,,Adolf Haimovici” – etapa nationala
Premiul III etapa națională, Popa Delia, clasa a XII a A
Concursul regional ,,Discipolii lui Pitagora”

prof. Balu Nicoleta- Iordache Cristian Mihai, - Mentiune , clasa a V a B
prof. Grecu Adela- Bujor Daris, mentiune, clasa a VII a
prof. Bondoc Gabriela – Ghijan Denis Mihail, premiul I, clasa a Via A
Petcu Alessia Mihaela, mentiune, clasa a VI a A
Enescu Robert,, mentiune, clasa a VIa A
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.
La concursul National ,,Profu de Mate”, elevii clasei a VI-a A, coordonati de prof. Bondoc Gabriela, au obtinut urmatoarele rezultate:
Enescu Robert – diploma de excelenta
Oprican Andrei - diploma de excelenta
Tiganele Alexia- diploma de merit
Palos Cezara- diploma de merit
Paris Andrei- diploma de merit
Foanta Eduard- diploma de merit
Birovescu Alexandra- diploma de merit
64 Ghijan Denis- diploma de merit

Elevul Marian Daniel Vasile, clasa a X a C, indrumat de prof. Bondoc Gabriela a obtinut rezultate deosebite la urmatoarele

concursuri:
•mentiune la concursul interregional de Matematica ,,Laurentiu Panaitopol” desfasurat in octombrie 2018.
•Premiul I si medalie de aur la etapa finala a Concursului ,,Gazeta matematica” si viitoriolimpici.ro
•Premiul II la etapa nationala de baraj ,,Projet International de Mathematiques Appliquees Kangourou

•Premiul I la Concursul Interjudetean de matematica ,,Ion Ciolac”
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Raport de activitate al Comisiei
metodice de biologie-chimie
anul scolar : 2018-2019

Responsabil : Prof. Achimescu Violeta
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PROIECTAREA DOCUMENTELOR CURRICULARE:
- Întocmirea planificărilor calendaristice pentru anul şcolar 2018-2019 la disciplinele chimie și biologie de către fiecare
cadru didactic.
- Întocmirea şi redactarea planificărilor pe unități de învățare, specifice disciplinei.
- Administrarea testelor iniţiale pentru clasele de început de ciclu școlar, analiza lor și stabilirea măsurilor recuperatorii.
- Stabilirea graficului orelor de pregatire suplimentară în vederea examenelor naţionaleşi 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: ,, Conţinutul caloric al alimentelor – factor de
echilibru pentru o viaţă sănătoasă”, prof. AchimescuVioletaşi ,, Energia în sisteme biologice”, prof. Cilibia Simona.
- Realizarea de fișe de lucru, materiale didactice specifice conţinuturilor și competențelor vizate. - Realizarea
programei, planificărilor și conținuturilor pentru cursurile opționale
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE
- Selecţionarea şi pregătireael elevilor pentru olimpiade, concursuri, sesiuni de comunicări, proiecte de mediu, simpozioane.
- Participarea la acţiunea din 15 sept. 2018 – Ziua de Curăţenie Naţională( Let s Do it , Romania)-proiect organizat de Asociaţia Viitorul în
zori în parteneriat cu Min. Mediului .
- Participarea la acţiunea din 14 nov 2018 – Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilorcampanie a Agenţiei Naţionale Antidrog.
- În cadrul SNAC -participare la expoziţia cuvânzare de mărţişoare şi ateliere de lucru.
- Participare la acţiunea desfăsurată de Centrul de Prevenire ,Evaluare şi Consiliere Antidrog Mehedinţi cu tema: “Consumul de
tutun,alcool şi droguri“
- Participarea la activitatea privind pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor, activitate realizată cu reprezentanţii IPJ – MH
în data de 12 martie 2019.
-Organizarea şi desfăşurarea cercului pedagogic de către catedrele de fizică şi chimie-biologie în data de 31.05.2019 în parteneriat cu
Şcoala generala “VUK KARADZIC “ din Donji Milanovac , Serbia , realizându-se un proiect de parteneriat educational transfrontalier
“Valenţe ale excursieididactice : parteneriat educaţional în sprijinul formării competenţelor profesorilor care predau ştiinţele “ , proiect
68 realizat de către prof. Meilescu Tania .

PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚI DE FORMARE
- Participarea la programul de formare continuă “Abordări actuale şi de perspectivă în curriculum ,instruire ,evaluare în activitatea
curentă a cadrelor didactice “ ,în perioada 17.07.2018-29.08.2018 ,susţinut de Universitatea Eftimie Murgu –Reşiţa : prof. Achimescu
Violeta ,prof. Cilibia Simona ,prof. Dobroiu Paula ,prof. Meilescu Tania .
-Participarea la programul de formare continuă“Proiectarea ,managementul şi evaluarea activităţilor extracurriculare”în perioada
07.12.2018 -28.12.2018 susţinut de Asociaţia Doceo : prof. Achimescu Violeta ,prof.Cilibia Simona ,prof.Meilescu Tania
- Participareala programul de formare continuă – “Comunicarea eficientă în vederea integrării școlare și sociale a copiilor proveniți din
medii defavorizate”, prof. Achimescu Violeta ,prof.Cilibia Simona ,prof.Meilescu Tania
-Participarea la programul de formare continua – “Strategii de integrare a copiilor cu CES”
prof. Achimescu Violeta ,prof.Cilibia Simona ,prof.Meilescu Tania
-Participareala programul de formarea continuă –– “ Managementul clasei”
prof.Cilibia Simona .
- Participare la simpozioane:
-Simpozion internaţional “ABORDĂRI INOVATICE ÎN EDUCAŢIE
-Sipmozion naţional “MAREA UNIRE –APOGEUL UNEI ISTORII MILENARE”
-Simpozion interjudeţean “MANAGEMENTUL CONFLICTELOR îN MEDIU ŞCOLAR”
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OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA JUDEȚEANĂ,2019
BUJOR ALEXANDRU DARIS – PREMIUL II, cls. VII –a B, prof. Cilibia Simona
BOBOCEL STEFAN DUMITRU – MENTIUNE, cls. VII B, prof. Cilibia Simona
MIHART TUDOR COSMIN – MENTIUNE , cls. X a C,prof. Cilibia Simona
CONCURS NAȚIONAL DE BIOLOGIE ”GEORGE EMIL PALADE” – FAZA JUDEȚEANĂ, 2019
ALBU GEORGIANA –MENŢIUNE, cls. a V-a B, prof. Cilibia Simona
OPRICAN ANDREI –PREMIUL I ,cls. a VI-a A , prof. Dobroiu Paula
CONCURS NAȚIONAL”RALUCA RIPAN” – FAZA JUDEȚEANĂ,2019
GĂRGĂLIE ALEXANDRU ,PREMIUL I ,cls a VII-a A, prof. AchimescuVioleta
CONCURS NAȚIONAL ”NOI ȘI CHIMIA”
GĂRGĂLIE ALEXANDRU– cls. a VII-a, mențiune, prof. AchimescuVioleta
PARTENIE MIHNEA- cls. a VII-a, mențiune, prof. AchimescuVioleta
NACHE DIANA- cls. a VII-a, mențiune, prof. AchimescuVioleta
Rezultate bacalaureat la biologie și chimie 100%.
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Raport de activitate al Comisiei
metodice de fizică
anul scolar : 2018-2019

Responsabil : Prof. Watzlawek Florentina
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Proiectarea activitatii didactice
-Elaborarea planificarilor anuale, semestriale cu stabilirea continuturilor, obiectivelor și activităților de
învățare, in concordanță cu prevederile din programele școlare, în mod unitar, dar respectându-se
particularitățile claselor (nivel de achiziție)
Elaborarea şi aprobarea programelor pentru cursurile optionale, conform criteriilor şi indicatorilor de
evaluare;
- Monitorizarea dobândirii cunostintelor, formării deprinderilor practice şi competenşţlor specifice și
generale;
- Dezvoltarea competențelor transversale, de comunicare în termeni științifici, de colaborare, lucru in
echipă, abilități de viață prin activități complementare: Școala Altfel, expozitii, concurs de postere,
machete, proiecte, vizite de documentare, participare la evenimnete ştiinţifice
Pregătirea elevilor participanți la concursurile școlare, evaluare naționala la clasa a VI-a, bacalaureat.
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Parcurgerea ritmica a materiei şi integrarea cunostintelor în
sisteme functioanele intra- şi interdisciplinare
Structura conținuturilor predate conform nivelului clasei, specificului şi particularitatilor de varsta, folosind criterii adecvate
obiectivelor propuse;
Abordarea unor metode, strategii şi mijloace didactice adecvate obiectivelor propuse pe capitole şi lectii ;

Incurajarea elevilor pentru realizarea unor portofolii complete, în susținerea unor prezentări și a unor referate, cu teme
interdisciplinare și transdisciplinare. Exista la catedra o colectie de CD si prezentari ppt realizate de elevii tuturor claselor la care sa folosit ca metoda de evaluare si prezentarea unor astfel de lucrări.
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Evaluarea obiectiva a cunostintelor

- Realizarea de teste de evaluare predictive pt. cls. VI-XII- Interpretarea rezultatelor
- Notarea ritmică a elevilor pe baza unor itemi bine stabiliţi, a unor teste de evaluare pe parcurs şi finale, a activitatii
experimentale, a realizarii şi expunerii unor referate şi prezentări ;

- Stimularea elevilor performanți, prin recompensarea cu premii, cărți , DVD cu filme științifice .
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Perfecţionarea profesională în specialitate, metodica şi
psihopedagogica
- Olimpiada de fizică -faza pe scoală- decembrie 2018: s-au calificat 13 elevi de la clasa a VI-a si 2 elevi la clasa a VII-a pentru faza
județeană (vezi Anexa 1)
- Olimpiada Județeană de fizică:- OPRIŞAN ANDREI- Premiul al III-lea - clasa a VI-a A , prof. indrumător Claudiu Iordache

- procent promovare la bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie , la disciplina fizică – 100 %
participarea elevilor de clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a şi a X-a la Concursul Naţional on-line de fizică PHI (vezi Anexa 2) – 1 Premiu I,
6 premii II, 6 premii III, 10 Menţiuni
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Perfecţionarea profesională în specialitate, metodica şi
psihopedagogica
- Olimpiada de fizică -faza pe scoală- decembrie 2018: s-au calificat 13 elevi de la clasa a VI-a si 2 elevi la clasa a VII-a pentru faza județeană (vezi Anexa 1)
- Olimpiada Județeană de fizică:- OPRIŞAN ANDREI- Premiul al III-lea - clasa a VI-a A , prof. indrumător Claudiu Iordache
- procent promovare la bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie , la disciplina fizică – 100 %

participarea elevilor de clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a şi a X-a la Concursul Naţional on-line de fizică PHI (vezi Anexa 2) – 1 Premiu I, 6 premii II, 6 premii III, - - 10
- Menţiuni participarea la Concursul de fizică ,,PROFIZ” organizat de Universitatea din Craiova , Departamentul de fizică, concurs on- line aflat la a treia ediţie, la
care au participat elevii clasei a X-a C.
- Pregatiri suplimentare pentru Bacalaureat – permanent;
- Profesorii catedrei au integrat atât calculatorul, cât şi experimentul în lectiile de fizică ;
- Pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională la clasa a VI-a
- Pregătire suplimentară a elevilor, pentru rezolvarea de exercitii si probleme din revistele DELTA si EVRIKA! - clasa a VI-a , a VII-a si a VIII-a
- Participare la activități organizate de Universitatea Craiova : Noaptea cercetătorilor- in luna septembrie 2018 ( Watzlawek Florentina)
- Participare la un eveniment educativ ,,SUPERTEACH”- Craiova , mai 2019 ( Watzlawek Florentina)
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Publicaţii

- Propunători de itemi pentru probele Concursului Naţional ”Pro-Şcoala”,
- Propunatori de itemi in revistele ,,DELTA” si ,,EVRIKA!”.
- Suport pentru cursul optional Tehnici de rezolvare a problemelor de fizică. – CLS. a XI-a si a XII-a, avizat de ISJ Mehedinti.

- Suport pentru cursul Fizica şi Universul CLS. a XI-a, avizat de ISJ Mehedinti.
- Propunatori de itemi pentru pregătirea pentru Evaluarea Nationala la clasa a VI-a
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Simpozioane si sesiuni stiintifice:
- Organizarea unei expozitii de afișe, postere, desene, având ca temă Spațiul cosmic și tehnologiile spațiale cu ocazia Săptămânii
spațiului cosmic- 4-10 octombrie 2018
- Participarea catedrei la Ziua Internațională a Educației – organizarea unei expoziții despre fizicieni români – 5 octombrie 2018
- Participarea la Ziua Invățării Nonformale cu două activități 10-11 octombrie 2018: Experiențe inedite pentru elevii claselor VI-VII și
prezentarea unui film didactic despre Energii alternative.
- In cadrul Zilei Culturii Naționale – 15 ianuarie 2018, a fost prezentat referatul Frumusetea fizicii din poezia eminesciană

-Participarea d-nei Watzlawek Florentina în calitate de profesor insoțitor la Școala de vară VARA EXPERIMENTULUI LA ȘTIINȚE
organizată de Departamentul de Fizică din cadrul Facultății de matematică și științe a Universității Craiova (18 august-1 septembrie
2019)
- Dl. Păunescu Sorin, Sîrbu Olivia sunt metodişti de fizică ai ISJ Mehedinţi
-D-na Watzlawek Florentina este membru al Consiliului Consultativ al inspectorului de fizică al ISJ Mehedinţi
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Materiale prezentate în cadrul catedrei :
- Prezentare „Programe educationale ale ESA şi ROSA- ESERO pe înţelesul tuturor ” - profesor Watzlawek Florentina
- „Platforme e-learning utile in predarea fizicii” –profesor, Paunescu Sorin.
- „Curriculum centrat pe competenţe ”-profesor, Sîrbu Olivia ;
- “ Teoria haosului – aplicaţii în viaţa cotidiană ”-profesor, Iordache Claudiu

Participări la activitatea din şcoală:
Profesorii de fizica, Păunescu Sorin şi Watzlawek Florentina au parte din:
- comisia de organizare şi desfăşurare a Simulării examenului de Bacalaureat
- comisia de evaluare la Evaluare la clasa a VI-a – Matematică şi Ştiinţe
- comisia de Probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la nivel de scoala
Profesorii din catedra de fizică au colaborat in orice activitate la nivelul scolii si al comisiei metodice la nivelul judetului, la solicitările
inspectorului de specialitate ,ori de câte ori a fost necesar.
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Raport de activitate al Comisiei
metodice de socio-umane și religie
anul scolar : 2018-2019

Responsabil : Prof. Cîtu Rodica
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Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare in anul 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, au respectat
programa şcolară, normele de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea aceteia la particularităţile clasei.
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.
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Proiectarea și desfășurarea activităților extracurriculare și extradidactice în anul școlar 2018-2019

Domnul profesor Șalapa Daniel, a participat la 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, Palatul Culturii “Teodor Costescu”
Drobeta Turnu Severin; a obţinut diploma de excelenţă şi trofeu pentru proiectul „Şezătoare la palat”, desfaşurat in colaborare cu Palatul
Culturii „Teodor Costescu”;a participat la Seminarul Internaţional Drobeta, organizat de Muzeul Regiunii Portilor de Fier, ediţia 2018, secţiunea
etnografie; a participat la Festivalul –concurs de teatru pentru tineret ,,Juventhalia”, ediţia a XIV-a, desfăşurat la Casa Tineretului Drobeta
Turnu Severin; în data de 11 august 2019, Proiect naţional ,,Caravana Culturii”, Casa Tineretului, iar in perioada 25.07.2019 – 08.08.2019 a
participat la Şcoala de vară, parteneriat cu Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, cu ateliere de creaţie meşteşugărească, artizanat şi hand made
pentru copii.
Profesorii de religie, împreună cu elevi ai liceului nostru, au participat la acțiunea caritabilă ”Dar din dar”, în care s-au strâns jucării și
îmbrăcăminte pentru copii defavorizați, acţiune 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.
În luna mai a avut loc “Adunarea Tinerilor Ortodocşi de la Lupsa de Sus şi Lupsa de Jos ,unde au participat şi elevii nostri, pregatiţi de
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Activitățile implementate de informare și pregătire a elevilor pentru examenele naționale, concursuri și olimpiade școlare;
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. În urma pregătirilor efectuate, elevii au obţinut rezultate foarte bune la concursurile la care au
participat :
*Olimpiada de psihologie şi pedagogie- etapa judeţeana (profesor coordonator Laura Butaru)
•Premiul I :Păunescu Claudia si Băleanu Andreea
•Premiul II: Cuteanu Elena
•Premiul III:Moşteoru Ana-Maria; Şteflea Cătălina; Uşurelu Alexandra; Martin Iuliana
•Menţiune: Tirda Ana-Maria si Albăstroiu Gina.
*Olimpiada de ştiinte socio-umane –etapa judeteana, disciplina Sociologie ( profesor coordonator Rodica Cîtu):
•Premiul III: Păsat Alexandra –clasa aXII-a
•Menţiune: Răducan Ramona –clasa aXII-a
*Olimpiada de religie –etapa judeţeana
Prof. Lungu Ionuț Bogdan:
Premiul II –Iliescu Andreea – clasa a XI-a
Prmiul II – Tudor Alexandra – clasa a XI-a
Premiul III – Cazacu Marielena – clasa a IX-a
Mențiune – Tudor Diana Andreea – clasa a IX-a
Mențiune – Luca Vasile Bogdan – clasa a IX-a
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Prof. Sitaru Corina:
Premiul I – Streche Ciprian Augustin– clasa a V-a
Mențiune – Oprican Andrei – clasa a VI-a
Prof. Tudor Daniel:Premiul III: Usturoi Raluca - clasa a X-a şi menţiune.
*Concursul Naţional Interdisciplinar de Limba şi literatura româna şi religie –,,Cultura şi spiritualitate românească” -1 aprilie 2019
Prof. Lungu Ionuț Bogdan:
Premiul III – Burcu Elena Anemona – clasa a XI-a
Mențiune – Iliescu Andreea– clasa a XI-a
Mențiune - Țerescu Iuliana- clasa a IX-a
Prof. Sitaru Corina:
Mențiune - STRECHE CIPRIAN AUGUSTIN - clasa a V-a
*Concurs „Adolescenții și Psihologia” ediția I: Premiul I –Turcitu Ezechel –clasa a X-a
( profesor coordonator, Iovan Gabriel)
La examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, toti elevii care au optat pentru disciplinele socio-umane, au promovat examenul,
obţinând rezultate foarte bune.
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Raport de activitate al Comisiei
metodice de istorie-geografie
anul scolar : 2018-2019

Responsabil : Prof. Calonfirescu George
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Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor curriculare an şcolar 2018 – 2019

La începutul anului școlar, membrii catedrei de istorie și geografie au desfășurat activități conform fișei postului, participând la
consfătuirile organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean și organizând sedințele metodice tematice.
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.
Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi extradidactice 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 sărbătorit 160 de ani de la Unirea cea Mică, acțiune desfășurată împreună cu elevii clasei a X a E.
Însemestrul II au fost organizate activități specifice ocazionate de sărbătorirea ,,Zilei Europei ”.
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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 au susținut
proba Bacalaureatului la disciplina Istorie.
Simulările examenului de bacalaureat au evidențiat buna pregătire a elevilor și dorința de performanță concretizatre si în rezultatele
obținute în sesiunea de vară a examenului.
În cadrul ședințelor cu părinții la care cadrele didactice au participat au fost făcute in formări și o analiză a rezultatelor obținute.
Cu ocazia Centenarului Marii Uniri s-a realizat un panou tematic iar un echipaj reprezentativ de elevii ai Colegiului au participat la
concursul tematic județean organizat de Muzeul Regiunii Porţile de Fier, la care a fost obţinut peremiul 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.
La olimpiada Tinerii dezbat, elevii coordonați de domnul profesor Dan Zamfir au obținut următoarele premii :
Premii:
Locul I echipa de avansati ,,Tinerii dezbat”- faza județeană
Locul I echipa de începători ,,Tinerii dezbat”- faza județeană
Locul I vorbitori avansati
Căprariu Flavia ,,Tinerii dezbat” -faza județeană
Locul I vorbitori începători Cuteanu Elena începători ,,Tinerii dezbat”- faza județeană
Locul II vorbitori începători Cazacu Marilena începători ,,Tinerii dezbat”- faza județeană
Locul II vorbitori avansati Margeanu Mădălina ,,Tinerii dezbat”- faza județeană
Locul III vorbitori incepatori Popa Laura începători ,,Tinerii dezbat”- faza județeană.
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Activităţi privind implicarea în formarea continuă
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 semestrul II domnul profesor Dan Zamfir a participat la cursurile de formare ,,Erasmus plus: I Digital seminar”. Orvelte , Olanda

ianuarie 2019.
“Grow digital Orvelte” , Olanda aprilie 2019.
,,What about human rights, Sepulno Krajenskie”, Polonia iulie 2019.
,,Skills +”, Drobeta Turnu-Severin, august 2019.
De asemenea a devenit formator pentru cursul:
,,Training intensiv de folosire a filmului documentar la clasă” - București 3-6 septembrie 2019
Domnișoara profesoară, Tudosie Daniela a participat la Simpozionul international ,,Șt.Odobleja” și la cursurile de formare Platforma
WAND organizate de CCD Mehedinți.
Doamna profesoară, Manafu Florentina, a participat la Simpozion judetean În lumea lui Eminescu ,,Mostenirea culturala a romanilor" , în

calitate de organizator

si evaluator la concursul judetean ,,Cultura Națională- conditie a continuitatii romanilor" si

formare,,Invatarea activa" CCD Mehedinți.
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la cursul de

Activităţi privind implicarea în formarea continuă s-a concretizat în participarea la următoarele activități:
•Programul de formare continua “Abordariactuale si de perspectiva in curriculum, instruire, evaluare in activitatea curenta a cadrelor didactice”
– 22 credite transferabile;
•Programul de formare continua “Leadership in educatie”- 30 credite transferabile;

•Programul de formare continua “Managementul clasei’, 30 creditetransferabile;
•Programul de formare continua “Proiectarea, managementul si evaluarea activitatilor extracurriculare” – 20 credite transferabibile;
•Cursul “Comunicarea eficienta in vederea integrarii scolare si sociale a copiilor proveniti din medii defavorizate”
•Cursul “Strategii de integrare a copiilor cu CES”
•Erasmus plus: I Digital seminar. Orvelte , Olanda ianuarie 2019.
•Simpozionul International “Abordarii inovative in educatie”, organizat de CCD Mehedinti in data de 14 martie 2019;
•Simpozionul judetean “9 Mai – Istorii regasite”, organizat de CCD Mehedinti;
•Proiect de cooperare romano-sarb “Oportunities of school trips: Educational partnership for developing science teachers’ abilities in teaching”;
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Raport de activitate al Comisiei
metodice de arte
anul scolar : 2018-2019

Responsabil : Prof. Dulea Gabriel
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1.Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare în anul 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 din
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condiţiile principale ale evoluţiei educaţiei artistico-plastice în instituţiile de învăţământ.

1.Proiectarea și desfășurarea activităților curriculare în anul școlar 2018-2019.

Elevii au fost evaluaţi pe parcursul anului școlar 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
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2. Proiectarea și desfășurarea activităților extracurriculare și extradidactice pe în anul 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
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3.Activitățile implementate de informare și pregătire a elevilor pentru concursuri școlare
Au fost indentificați elevii cu aptitudini pentru 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.
Concursul interjudețean de creație plastică ,, DUMITRU GHIAȚĂ,, ediția a XIII-a, iunie2019
Premiul I – grafică, Saidac Elena Adriana, clasa a IX-a,
Premiul I – icoană, Dinoiu Alexandra, clasa a IX-a,
Premiul I – portret, Macău Alexandra Cosmina, clasa a IX- a,
Premiul I – compoziție, Drăguleasa Alina,
Premiul I – peisaj, Șoavă Mariana

Coordonarea grupului de elevi ai cercului de creație Rose.
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3.Activitățile implementate de informare și pregătire a elevilor pentru concursuri școlare
EDUCAȚIE MUZICALĂ
Concursul interjudețean de muzică ușoară ”Suflet de artist”
Trofeul concursului – Nicola Larisa Natalia, Clasa a IX-a D
Premiul I – Muscalu Jaqueline, Clasa a X-a E
Premiul I – Ploștinaru Mellora, Clasa a IX-a B
Concursul interjudețean de muzică ”I Șt Paulian”
Premiul I – Grupul Rainbow Girls, Clasa a V-a B
Premiul I- Muscalu Jaqueline, Clasa a X-a E
Premiul I – Sfetcu Ștefania, clasa a IX-a B
Festivalul Național de interpretare și creație
Mențiune – Sfetcu Ștefania, Clasa a IX-a B
Trofeul secțiunea folclor – Ploștinaru Mellora
Festivalul Național Pro Muzica:
Trofeu – Ploștinaru Mellora
Festivalul Național Gala cântecelor de iarnă:
Premiul I – Ploștinaru Mellora
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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
JOBS – formarea pentru orientare și consiliere a elevilor în carieră
Inspecția școlară
Proiectarea managementul și evaluarea activităților extrașcolare
Strategii de integrare a copiilor cu CES
Incluziunea socială și școlară a copiilor proveniți din medii dezavantajate
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4. Acțiuni privind implicarea în formarea continuă

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
Proiectarea managementul și evaluarea activităților extrașcolare
Strategii de integrare a copiilor cu CES
Incluziunea socială și școlară a copiilor proveniți din medii dezavantajate
Prof. Vlăduțu Constanța - Absolvirea cursului ,,Dezvoltarea competențelor de evaluare a activităților didactice prin inspecțiile școlare la
informatică și educație tehnologică
Prof. Frățilă Mirela Laura
A întocmit material didactic cu documente/ fotografii de specialitate în artele vizuale, pentru o activitate didactică creativă și stimulativă
pentru elevi.
E înscrisă la Examenul pentru obţinerea gradului I în învăţământul preuniversitar.
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.
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Raport de activitate al Comisiei
metodice de educație fizică și sport
anul scolar : 2018-2019

Responsabil : Prof. Vîlceanu Cristian
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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.
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Proiectarea și desfășurarea activităților extracurriculare și extradidactice , 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.In cadrul programului scoala altfel catedra de
educatie fizica si sport a organizat campionate de fotbal,baschet si tenis de masa.

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 ”.
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Rezultate an școlar 2018-2019 (,,Gimnaziadă ’’ și ONSS)
- fotbal băieți cls. I-IV: locul I la etapa județeană;
- fotbal băieți cls. I-IV: locul III etapa zonală;
- fotbal băieți cls V-VIII: locul II la etapa județeană

- tenis de masă cls. V-VIII: locul I la etapa județeană;
- tenis de masă cls. V-VIII: locul II la etapa zonală;
- handbal fete cls. IX-XII: locul I la etapa județeană;
- handbal fete cls. IX-XII: mențiune la etapa zonală;
- fotbal fete cls. IX-XII: locul I la etapa județeană;
- fotbal băieți cls. IX-XII: locul IV la etapa județeană;
- baschet băieți cls. IX-XII: locul III la etapa județeană;
- baschet fete cls. IX-XII: locul II la etapa județeană.
Rzultate la cupe in anul scolar 2018-2019 :

- fotbal baieti cls.III-IV :Cupa Tymbark locul I la etapa judeteana
- fotbal baieti cls.III-IV : Cupa Tymbark locul II la etapa de zona
- fotbal baieti cls.I-II : Cupa Tymbark locul II la etapa judeteana
- tenis de masa :Campionatul National Juniori II ,Cupa Romaniei si Trofeul Drobeta
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Acțiuni privind implicarea în formarea continuă
În luna decembrie 2018 cadrele didactice ale catedrei au participat la cercul pedagogic organizat la Liceul Tehnic Auto,iar in luna mai au
participat la cercul pedagogic organizat de Colegiul National Gh.Titeica

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 – Dezvoltarea competentelor de evaluare a activitatilor didactice prin inspectiile
scolare la educatie fizica si sport

- prof.Vilceanu Cristian – Comunicarea eficienta in vederea integrarii scolare si sociale a copiilor proveniti din medii defavorizate

102

Raport de activitate al Comisiei
metodice de informatica
anul scolar : 2018-2019

Responsabil : Prof. Enache Rodica
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În urma analizei activităţii desfăşurate de către membrii catedrei de informatică în anul şcolar trecut voi prezenta mai jos principalele
activităţi desfăşurate de către profesorii de informatică şi TIC:
•Pentru începerea în condiţii bune a anului şcolar 2018-2019 au fost verificate toate echipamentele utilizate la desfăşurarea orelor de
informatică şi TIC. Verificarea s-a făcut atât în ceea ce priveşte funcţionarea acestora cât şi a softurilor necesare ;
•Pentru prevenirea accidentelor au fost afişate normele de protecţie a muncii şi normele PSI în laboratoarele de informatică, s-au verificat
prizele, switch-urile şi cablurile.
•S-a efectuat proiectarea testelor iniţiale, analiza rezultatelor şi stabilirea măsurilor remediale (obligatoriu pentru clasele de început de ciclu);
•Toţi membrii catedrei şi-au elaborat planificările calendaristice şi semestriale, stabilindu-şi 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;

•A fost realizată parcurgerea integrală a materiei planificate şi notarea ritmică a elevilor de către toţi profesorii catedrei noastre ;
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•Toţi profesorii de informatică au participat la toate ședințele Comisiei Metodice și împreună am organizat în şcoala noastră ,în luna decembrie

, Cercul Pedagogic de Informatică.
•Toţi membri catedrei noastre ş-au adus aportul permanent pentru buna desfăşurare a activităţii în şcoală şi în laboratoarele de informatică,
fiind prezenţi la toate solicitările conducerii şcolii. Astfel membrii catedrei noastre au participat la Examenul de diferenţă pentru disciplinele
Informatică şi TIC, la Examenul de simulare a Bacalaureatului, la Examenul de atestat profesional la informatică , precum şi la Examenul Naţional

de Bacalaureat în calitate de profesorievaluatori la Proba de Competente digitale.
•Catedra noastră a organizat de asemenea Olimpiada Judeţeană de TIC şi doamnele profesoare Mănescu Lucsiţa şi Bălăşoiu Ninela au participat
în calitate de evaluatori, iar doamna profesoară Mănescu Lucsiţa a făcut parte şi din Comisia de Evaluare și Soluționare a Contestațiilor
Olimpiadei de Tehnologia Informației;

•S-au efectuat ore de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţe deosebite în vederea participării la olimpiadele/concursurile de
specialitate organizate la nivel local, judeţean şi naţional;
•S-a avut în vedere pregătirea suplimentară a elevilor pentru a participa şi a obţine rezultate bune la simulările şi examenele naţionale din anul
şcolar 2018-2019 (fiecare profesor a respectat un program bine stabilit şi planificat de recapitulare a materiei) ;
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•Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare (iniţială, de progres şi finală), dar şi prin strategii de
evaluare alternative: portofolii, proiecte. Toţi profesorii de informatică au fost preocupaţi de propria perfecţionare şi formare astfel că:
Doamna profesoară Mănescu Lucsiţa a participat la:
-Cursuri organizate de CCD Mehedinți
-,,Proiecte de parteneriat educațional’’;
-Evenimentul ,,Hour of Code (Ora de Programare)’’, cu elevii claselor a VI-a, a IX-a si a XII-a .
Doamna profesor Florea Angela
-a conceput teste on-line utilizând platforma de la adresa http://www.proprofs.com/.
•arealizat cu elevii teste folosite la nivel naţional (exemplu: modele de teste de la evaluarea iniţială).
•A participat la atelierele de lucru din cadrul proiectului „SAFE Inclusion-the School as Agent for Educational Inclusion“ finanțat prin
Granturile SEE 2014-2021;
•A participat de asemenea :
- la cursurile de formare în cadrul proiectului județean „Educație parentală democratică și conștientă“;
- la workshop-ul cu tema „Disciplina democratică fără pedepse și recompense“;
- la acțiuni de voluntariat în parteneriat cu filiala de Cruce Roșie Mehedinți și alte instituții partenere, la implementarea și derularea de
proiecte pe diferite teme specifice activității de voluntariat, promovarea și organizarea de campanii cu scop umanitar.
•La nivel de catedră a avut loc în permanență un util schimb de experiență prin susținerea de lecții deschise demonstrative , prezentare
de referate metodice şi dezbateri cu elevii claselor a XI-a şi a- XII-a.

•Doamna profesor Enache Rodica:
•a organizat cu un grup de elevi din clasa XI C, profil matematică – informatică,dezbaterea : „Metode de optimizare a rezolvării subiectelor
de examen la Informatică” ;
a prezentat referatul cu tema: “Noţiunea de criminaliatate informatică- istoric , evoluţie”;
Doamna profesor Bălășoiu Ninelaa obținut cu elevii clasei a X-a C (profil matematică- informatică, intensiv informatică)următoarele
rezultate:
Olimpiada de Tehnologia Informație (OTI) – FAZA NAŢIONALĂ
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Medalie de Argint – Mihart A. Tudor Cosmin
Medalie de Bronz – Hinoveanu Răzvan Cristian
Medalie de Bronz – Paraschivoiu Alexandru Daniel
Menţiune – Mihart A. Tudor Cosmin
Olimpiada de Tehnologia Informație (OTI) – faza județeană
Premiul I – Hinoveanu I. Răzvan Cristian
Premiul II – Paraschivoiu C. Alexandru Daniel
Premiul III – Mihart A. Tudor Cosmin
Mențiune –Budulan GL. Ionut Sorin
Mențiune –Istodorescu V. Marian
Mențiune –Jianu D. Andrei Răzvan
Concurs ,,AcadNet’’ – faza județeană
Premiul al II-lea –Budulan GL. Ionut Sorin
Mențiune –Paraschivoiu Alexandru Daniel

Elevii pregătiţi de d.na profesor, Mănescu Lucsiţa au obţinut următoarele rezultate:

•Premiul al III-lea Olimpiada de Tehnologia Informației – secțiunea TIC, Damian Sorin Ioan, clasa a IX-a C;
•Premiul al II-lea – Concursul ,,AcadNet – secțiunea Interoperabilitate software’’, Răveanu Claudiu-Daniel, clasa a XII-a C;
•Premiul al III-lea – Concursul ,,AcadNet – secțiunea Calculatoare 9-10’’, Mogoșanu Andrei-Mădălin, clasa a IX-a C;
•Mențiune – Concursul ,,AcadNet – secțiunea Calculatoare 9-10’’, Mogoșanu Andrei-Mădălin, clasa a IX-a C.

108

Raportul Comisiei metodice a diriginților / Raportul
Coordonatorului pentru programe și proiecte educative
școlare și extrașcolare
anul scolar : 2018-2019

Responsabil : Prof. Vlad Laura
Prof. Dulea Gabriel
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În anul școlar 2018-2019, 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.
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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.
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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.
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Puncte slabe

•Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă deanturajul 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.
113

Activitatea diriginților
Comisia metodică a diriginților şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul semestrelor, dar şi ţinând
cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Pe parcursul semestrului I și II al anului scolar 2018 – 2019, 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 și II 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.
•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 Școlii 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 :
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•Profesorii
diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea la grade didactice şi cursuri de perfecţionare.

Activitati educative scolare si extrascolare

Activitatile derulate în semestrul I și II au fost bogate și au vizat educația civică, educatia ecologică, educatie pentru sănatate,sport,
educatie rutieră, educația interculturală, istorie, științe, matematică, cultura generală.
Activităţiile extracurricularecontribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor
elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi
optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere
în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă
faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite.

OBIECTIVE:
- să participe activ la concursurile organizate, respectând reguli ale grupului, drepturile şi îndatoririle unui participant în timpul
concursurilor, aniversărilor, vizitelor, excursiilor;
- să manifeste un comportament adecvat, în grup, în timpul vizionării unui spectacol;
- să prezinte interes pentru starea de sănătate a mediului apropiat prin plantare şi îngrijire de pomi şi flori în grădina şcolii, în curtea casei
în zonele destinate îngrijirii de către elevi;
- educarea în sprijinul ocrotirii şi protejării mediului înconjurător prin participarea activă la acţiuni de îngrijire şi ocrotire a mediului;
- cultivarea interesului pentru promovarea stării de sănătate a mediului;
- observarea sensibilă a mişcărilor din natură, sesizarea acordurilor cromatice şi sonore între elementele sale componente.
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Comisiile metodice din școală

Toate comisiile metodice din școală și-au planificat activitățile educative intocmind rapoarte, au sustinut referate si lecții deschise, s-au incheiat
numeroase parteneriate educationale cu diferite institutii, au organizat activități remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare și au planificat
consultații cu elevii înainte de a susține examenele naționale sau înainte de anumite competiții școlare.
4. 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.
5. 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.
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6. Campanii de informare/educare a elevilor :
- Campania de combatere a violenței;
- Educatia pentru mediu;
- Educația pentru sănătate;
- Săptămâna educației globale.
7.Comitetulde părinți
La nivelul scolii,s-au organizat sedintele cu parintii pe clase, în care s-au ales comitetele pe clasă, apoi şedinţa pe şcoală, s-a ales 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. De
asemenea, părinții s-au implicat în propunerea disciplinelor opționale la nivelul școlii, prin chestionarele elaborate de Comisia pentru curriculum
și completate de către părinți.
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Raport de activitate
anul scolar : 2018-2019
NUMELE ȘI PRENUMELE CONSILIERULUI ȘCOLAR:
NICOLAE VERONICA SIMONA
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Programe de training/ formare și dezvoltare profesională (sesiuni de formare față în față, on-line, blended learning, platforme moodle etc.)
Nr.
Crt.

Titlul
programului

Locul de
desfăşurare

Evaluare /
Certificare /
Credite DA/NU

Perioada

Cross Border Seminar

Bucuresti

12-15. XI 2018

da

Interventie, asistenta, consiliere personala si
psihologica

Dr.-Tr.- Severin

14-15.IX.2018

da

Programe şi proiecte educaționale derulate
Nr.
Crt.

Titlul
programului
Flash-mob ,,Egalitate de sanse” in cadrul
Proiectului Educational ,, Campania 19
zile de prevenire a abuzurilor si
violentelor asupra copiilor si tinerilor”
SAFE INCLUSION –The school as agent for
educational inclusion
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Locul de
desfăşurare

Durata proiectului/
cursului
( nr. ore)

Evaluare /
Certificare /
Credite DA/NU

Zona pietonala str Crisan

24.XI.2018

nu

CNP ,,ȘT. ODOBLEJA’’

11,06,2019

NU

•Activităţi metodico-ştiinţifice (organizarea de simpozioane, cercuri, schimburi de experiență, dezbateri, conferințe, seminarii, ateliere de lucru,
informări etc.)
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Nr.
Crt.

Denumirea
activităţii

1

informari

2

Astazi merg la interviu

3

Tipul
activităţii

Se menţionează explicit locul desfăşurării
(sediul CJRAE/CJAP,
unităţi de învăţământ, alte locaţii etc.)

Consiliere
colectiva
Activitate
metodica

CNP ,,St. Odobleja”

Educatia ne uneste

Dezbatere

Sc ,,C-tin Negreanu’’

4

Consiliere in cariera

simpozion

CJRAE MH

5

Etichetarea

Cerc pedagogic

Sc ,,C-tin Negreanu’’

CNP ,,St. Odobleja,,

Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvenţă înregistrată în unitatea dvs. scolara în anul școlar 2018 – 2019

Număr beneficiari ai activităţii cabinetelor de asistenţă psihopedagogică

Consiliere individuală/consultanta (număr
de persoane distincte care au beneficiat de
consiliere)

Consiliere de grup în cabinet

Elevi

Părinţi

Profesori

95

20

20

Nr. grupuri

Nr. elevi

Nr. grupuri

Nr. părinţi

Nr. grupuri

Nr. profesori

14

86

1

11

2

14

Număr total activităţi

Număr total beneficiari

-Autocunoastere
-Coeziunea grupului/comunicare si
abilitati sociale
-Consiliere in cariera/vocationala
-Activitati de prevenire a violentei
domestice
-Dezvoltare personala

Consiliere de grup la clasă

108
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Tematica abordată

691

Mulțumim !
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