•
•

•
•
•

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;

•
•
•
•
•

Atragerea şi gestionarea eficientă a resurselor bugetarea şi extrabugetare, prin
cooperarea cu Inspectoratul şcolar, oficialităţile locale, agenţii economici, asociaţiile de
părinţi;
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;
Realizarea unui mix de marketing educaţional eficace care să se bazeze pe identificarea
nevoilor comunităţii, pe 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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A.Managementul ariei curriculare
1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective, specifice ariei curriculare
Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2016-2017, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele obiective:
-asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale;
-parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative;
-folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup
-susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
-organizarea de activităţi extracurriculare;
-participarea la programe de perfecţionare individuale, asigurarea accesului la informaţia de specialitate , favorizarea schimbului de experienţă;
-perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
-conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste;
-colaborarea şcoală-familie.
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza
abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate
de MEN, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat programe artistice cu ocazia diferitelor evenimente( 1
Decembrie-Ziua Națională a României, Sărbătorile de Iarnă, 15 ianuarie-”Eminescu –poetul nostru național” , 24 Ianuarie-Ziua Principatelor
Unite) ;
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor
intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea
preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.

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

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

B. Eficacitatea educaţională
1.Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( disc. opţionale, proiectare şi promovare)

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că materia planificată la disciplinele opţionale a
fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost
încântaţi de opţionalele derulate pe parcursul întregului an şcolar.
2.Sistemul de evaluare

Strategii/criterii de evaluare utilizate
S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu diferite activităţi de
evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţământ.
Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat
elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de
an şcolar. Ca şi bancă de date au fost utilizate: setul elevului (mostre scrise : lucrări finale, fotografii şi înregistrări ilustrând
diferite activităţi, portofolii tematice, desene, compuneri); setul de evaluare învăţător-elev ( lucrări ale elevilor,teste redactate
de învăţător, fişe de observaţie, caietul învăţătorului, sondaje de opinie); teste scrise; întâlniri învăţător-elev.
Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul realizat.

C.Managementul calităţii
1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor
didactice, întâlniri de lucru)
Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, este necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă
foarte bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum.
Evidenţiem consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe
măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative,
confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile,
competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor
didactice.
2.Optimizarea strategiilor de evaluare
-s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi
-s-a realizat o monitorizare permanentă a progresului elevilor la toate disciplinele ( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea
lor în funcţie de specificul fiecărui colectiv şcolar)
-s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de evaluare
-s-a constatat că învăţătorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate
particularităţilor de vârstă şi pregătire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat .
Responsabil de comisie metodică,
Prof. Tufiș Gheorghița

•

•

Profesorii de limba și literatura română au efectuat planificări semestriale și anuale, au
efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII-a (Păunescu Liliana) și a XII-a
(Arbănași Diana, Mărculescu Adriana, Păunescu Liliana, Stăvaru Viorica, Secu Cristina)
pentru examenele naționale.
De asemenea, au pregătit și au coordonat elevii pentru olimpiadele și concursurile școlare.

•

La OLAV (Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”) – etapa județeană, elevii
noștri au obținut 15 mențiuni:

•
•

Miruna Croitoru – clasa a V-a, prof. coordonator, Cristina Șulț;
Argint Alexandra, Popescu Amalia, Tutunaru Daria – clasa a VI-a A, prof.
coordonator, Viorica Marioara Cîlțaru;
Izverceanu Emilia, clasa a IX-a A - prof. coordonator, Viorica Marioara Cîlțaru;
Burcu Anemona, Eletiuc Oana, clasa a IX-a B - prof. coordonator, Doina Ivan;
Ciurea Andrada, clasa a IX-a F - prof. coordonator Viorica Stăvaru;
Băran Ana, Brîndușescu Bianca – clasa a X-a G, prof. Coordonator, Viorica Stăvaru;
Drăghiea Lavinia, clasa a X-a – prof. Coordonator, Arbănași Diana;
Bachia Adina, Țucă Andra, Țucă Ionela, clasa a XI-a G - prof. Coordonator, Arbănași
Diana;
Farcaș Loredana, clasa a XII-a E - prof. Coordonator, Doina Ivan;

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Concursul Regional de creație literară și plastică „Ziua Mulțumirii” – 2016, elevii coordonați de prof. Diana
Arbănași au obținut următoarele rezultate:
Premiul al II-lea – Voicu Mario (clasa a VI-a B);
Premiul al III-lea – Săndoiu Cristina (clasa a X-a A);
La Concursul Internațional „Orașul meu de suflet” – Iași, noiembrie 2016, elevii coordonați de prof. Păunescu
Liliana și Diana Arbănași au obținut următoarele rezultate:
Premiul I:
Săndoiu Cristina (clasa a X-a A), Țucă Andra ( clasa a XI-a F) – prof. coordonator Diana Arbănași;
Premiul al II-lea:
Baritz Isabelle (clasa a VIII-a A), Drăgan Turturea Mică Iuliana (clasa a VIII-a B) – prof. coordonator Liliana
Păunescu;
Petre Mădălina (clasa a XI-a F), Buncianu Laura (clasa a XII-a B) - prof. coordonator Liliana Păunescu;
Țucă Ionela (clasa a XI-a F) – prof. coordonator Diana Arbănași;
Premiul al III-lea:
Olteanu Sarah (clasa a XI-a F), Al Niței Mihaela (clasa a XII-a B) - prof. coordonator Liliana Păunescu;
Chițimia Bianca (clasa a X-a A), Doroiman Mădălina (clasa a XII-a F) – prof. Diana Arbănași;

• La Concursul Național de Creativitate „Să protejăm natura”, Craiova 11-13
noiembrie 2016, elevele (Țucă Andra, Țucă Ionela, Trențoiu Mariana; Țaroi Daniela,
Popa Lavinia, Dragotoniu Mariana, Marian Cătălina – clasa a XI –a G) coordonate de
prof. Diana Arbănași (împreună cu prof. Alina Mușat), au obținut Premiul Special al
juriului – la secțiunea „Creație literară” și mențiune la secțiunea „Eseu ilustrat”,
oferit de Biblioteca Națională a României, Filiala „Omnia”;
•

Prof. Diana Arbănași, Viorica Marioara Cîlțaru, Viorica Stăvaru și Secu Cristina au
făcut parte din Comisia județeană de evaluare a OLAV (Olimpiada „Lectura ca
abilitate de viață”), iar prof. Liliana Păunescu a fost prof. evaluator în Comisia
județeană de contestații la aceeași olimpiadă.

• În ianuarie 2017, a fost organizată etapa pe școală a Olimpiadei de limba și
literatura română, în vederea selectării elevilor pentru etapa județeană.

•
•
•

•

•
•
•
•

Profesorii de limba și literatura română au inițiat și au coordonat diverse activități educative și cultural-artistice:
De Ziua Educației, profesorii de limba și literatura română au organizat concursul de eseuri „Dascălul meu, modelul meu”;
De Ziua Învățării Nonformale (12 noiembrie 2016), prof. Viorica Marioara Cîlțaru, Viorica Stăvaru și Doina Ivan au organizat o
șezătoare literară cu titlul „De-a Șeherezada”, prin intermediul căreia elevii au evidențiat rolul poveștilor în viața oamenilor. De
asemenea, prof. Păunescu Liliana a organizat medalionul literar „Scrisori din viitor”, prof. Diana Arbănași activitatea literară
„Cartea mobilă”, prof. Agăinoaie Valentina – prezentare comparativă „Basmul în literatura latină și în literatura română ;
De Ziua Culturii Naționale au fost organizate diverse activități cultural-artistice (prezentări, concurs de recitări, dezbatere, masă
rotundă), în cadrul orelor de limba și literatura română, de către prof. Viorica Marioara Cîlțaru (claselor a X-a F – „Eminescu al
sufletului meu), Viorica Stăvaru (clasa a IX-a F - „Eminescu din scrisori”), Doina Ivan (clasa a XII-a E – „Universalitatea lui
Eminescu”), Agăinoaie Valentina ( clasa a XI-a G - „Femeia în poezia eminesciană”), Cristina Secu (clasele a XI-a E, C – „Eminescu
la ceas aniversar”);
Prof. Diana Arbănași a participat cu ansamblul „Dragobițele”, pe care-l coordonează, la activitatea cultural-artistică „Miss
Boboc” (24 noiembrie 2016), precum și la Festivalul de colinde, cu elevii clasei a VI-a B (decembrie 2016).
Prof. Viorica Stăvaru și Viorica Marioara Cîlțaru au organizat cercuri de lectură la nivelul clasei a IX-a F și a X-a F, în cadrul căruia
au fost prezentate cărți, lecturi expresive și au fost inițiate concursuri de creație;
Prof. Liliana Păunescu a coordonat numărul omagial „Măria Ta, luceafăr între slove” al revistei „Coloana”.
Prof. Adriana Mărculescu a coordonat proiectul educațional „Un dar, un zâmbet”, desfășurat în parteneriat cu Liceul Tehnologic
Special Drobeta. De asemenea, a coordonat acțiunea umanitară „Dăruind, vei dobândi”, desfășurată în parteneriat cu același
liceu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activitatea științifică a membrilor catedrei de limba și literatura română este marcată prin participarea cu
referate și lucrări pe teme cultural-educative și literare la simpozioane și conferințe naționale și
internaționale și prin publicarea unor recenzii sau cronici de carte în reviste literare:
Prof. Cristina Secu a participat la Simpozionul județean „Contexte nonformale în educație” (CCD Mehedinți).
Prof. Cristina Șulț și Adela Cristea au participat la Simpozionul național „Inițiative didactice”.
Prof. Liliana Păunescu, Diana Arbănași și Cristina Secu au participat la Conferința internațională
„Comparativism, Identity, Communication”, desfășurată în cadrul Universității din Craiova, 14-15 2016;
Cristina Secu a participat la Conferința internațională „Consilierea elevilor în carieră” (CCD Mehedinți);
Prof. Viorica Marioara Cîlțaru a publicat recenzii și cronici de carte în revistele „Ramuri”, „Amfitrion”,
„Confesiuni”, apărute sub egida USR. De asemenea, face parte din colectivul redacțional al revistei de literatură
și artă „Amfitrion”.
Viorica Stăvaru a publicat recenzii și cronici de carte în „Cronica de Severin” și în revista on-line Bookhub.ro
Prof. Cristina Secu a fost admisă ca doctorand la Facultatea de Litere a Universității din Craiova.
Aspectele slabe ale activității catedrei vizează faptul că n-am reușit să continuăm unele proiecte culturaleducative, existente în anii anteriori în colegiul nostru, care vizau desfășurarea unor ședințe ale cenaclului
literar „Nicolae Labiș” și ale cercului de lectură, publicarea revistei „Ecouri”. Ne propunem să remediem aceste
minusuri în semestrul al II-lea, pe cât va fi cu putință.

În anul școlar 2016-2017, comisia metodică de limba
franceză, limba italiană și limba spaniolă și-a desfasurat
activitatea conform programelor școlare de specialitate și a
planificarilor calendaristice individuale, documente vizate si
aprobate de catre directorul institutiei si de catre
responsabilul comisiei metodice.

Analiza SWOT

Puncte tari:
• Realizarea documentelor specifice activitatii instructive-educative: planificari anuale si semestriale, planificari pe
unitati de invatare ;
• Posibilitatea de a parcurge teme variate si de actualitate;
• Interrelationarea pozitiva prin comunicare, negociere, conflict constructive;
• Actualizarea strategiilor de predare;
• Prelucrarea unor materiale noi;
• Informarea din surse variate;
• Schimb de experienta;
• Posibilitatea abordarii creative si interactive.
• Rezultate foarte bune înregistrate la olimpiadele și concursurile școlare
Puncte slabe:
• Lipsa dotarilor necesare;
• Slaba implicare a parintilor, dezinteresul multora dintre ei fata de preocuparile copiilor lor;
• Dificultati de comunicare.

Oportunitati
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfectionarea continua a cadrelor didactice prin invatarea pemanenta;
Iesirea din “tiparul curricular”;
Toti participantii pot oferi alternative valoroase de solutionare a tematicii;
Se pot exprima propriile nemultumiri, dar si expectatiile dorintelor si satisfactiilor;
Informatizare, actualizare;
Participarea neconditionata cu materiale proprii, la fiecare tema;
Dezbaterea tematicii este atat profitul grupului cat si al fiecarui individ;
Promovarea propriilor idei;
Posibilitatea testarii cunostintelor.

Amenintari
• Modificari la nivelul comisiei , ca urmare a mobilitatii cadrelor didactice;
• Cantitatea mare de documente ce trebuie intocmita de catre toti membrii
comisiei metodice;
• Timpul limitat al parintilor duce la slaba implicare a acestora in viata
scolara;
• Influenta “grupului” de elevi;
• Impunerea anumitor idei, solutii.

În anul școlar 2016-2017, CATEDRA DE LIMBA FRANCEZA si-a
propus urmatoarele obiective :

• dezvoltarea abilitatii de exprimare in scris si exprimare orala;
•
•

dezvoltarea unor valori si atitudini pozitive fata de conceptul de “francofonie”;
dezvoltarea capacitatii de a intelege, exprima ganduri, sentimente, fapte in
franceza;
• dezvoltarea abilitatilor de intelegere interculturala.

Din activitatile derulate in cadrul Catedrei de limba franceza,
SEMESTRUL I retinem :
1.
2.
3.
4.

“Qu’est-ce que vous savez sur la francophonie?” ” – activitate in limba
franceza, cu prilejul Zilei Internationale a limbilor europene;
“Journée européenne des langues;
”La magie de Noel en France”;
În luna ianuarie s-a desfășurat etapa pe școală a olimpiadei de limbi
romanice – limba franceză.

Alte activităti:
•
•
•
•
•
•

concursul național „ Protegez la nature”
concursul județean „ L’hiver , une saison magique”
concursul județean „ Top musique des ados”
concursul național „ Radu Stanca ” secțiunea traducere in limba franceză
Curs de corectori /evaluatori : Delf organizat de institutul Francez din Timișoara
Rencontres pedagogiques/Intalniri pedagogice
Mentionam, de asemenea, faptul ca d-na prof. Vlad Laura a obtinut in luna decembrie 2016
gradul didactic I in specialitatea limba franceza.
Responsabil Comisie Metodica,
Prof. Alina Musat

În semestrul I al anului școlar 2016 -2017, 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.
Toti membrii catedrei au avut ca obiectiv principal parcurgerea programei de limbi moderne si
corelarea acesteia cu conţinutul manualelor alternative.
Toti membrii catedrei au parcurs programa şcolara conform planificărilor. Au fost analizate rezultatele
testelor de evaluare modulara si s-au stabilit masuri pentru recuperarea elevilor ce au obţinut rezultate slabe in
însuşirea materiei predate.
In procesul de predare s-au folosit abordări metodice moderne, dobândite la cursurile de perfecţionare si la
Conferinţele profesorilor de engleza cum ar fi punerea accentului pe scopurile si calitatea comunicării in orele de
limba engleza, corelarea interacţiunilor Profesor - Elev si a celor intre elevi cu aspecte ale comunicării reale, prin
metode care sa dezvolte competentele lingvistice, si nu numai. Aceste metode au in vedere conştientizarea
competentei lingvistice a elevului, competente de gândire, competente referitoare la lucrul in echipa, dar si
folosirea de materiale ce conţin informaţii intercuriculare, atât pe suport clasic sau audio / video

În luna noiembrie 2016, doamna profesoara, Nicolaescu Aurelia Mihaela, a participat la Conferința Naționala
a Profesorilor de Limba engleza, organizată la București.
Programele de activitate ale catedrei de limbi străine au fost proiectate pe baza unei concepţii coerente,
vizând cu prioritate conţinutul în scopul ameliorării,extinderii şi dezvoltării capacităţii elevilor de a se exprima într-o
limba străină.
Conţinutul activităţii didactice a fost realizat aplicându-se o metodologie didactica variată,urmărindu-se
concordanţa între obiectivele operaţionale şi cele operaţionale generale.
Toţi profesorii au fost preocupaţi să folosească în cadrul lecţiilor materiale didactice adecvate pentru a
realiza obiectivele şi competenţele propuse. Pentru realizarea acestor obiective, s-au realizat activităţi care au
urmărit schimburi de formule situaţionale, conversaţia dirijată sau improvizată, transferul de informaţii ,în
imagine,formarea unor asociaţii sau contraste la nivel gramatical sau semantic,activităţi de utilizare a unor
aspecte culturale specifice .
La lecţii, au fost folosite atât mijloace tradiţionale, cât şi mijloace moderne, urmărindu-se păstrarea unui raport
echilibrat între solicitarea elevului şi intervenţia profesorului.

Catedra de limba engleză a organizat o serie de activităţi de perfecţionare şi de creştere a calităţii procesului
instructiv – educativ astfel:
- în septembrie a fost făcuta analiza activităţii pe anul şcolar 2015 – 2016, s-au discutat noile manuale şi 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,I –notele au fost între 4şi 8;
- în luna decembrie in urma desfășurării etape pe școală a Olimpiadei de Limba Engleza s-au stabilit elevii care
vor participa la Olimpiada Județeana.
Periodic la şedinţele de catedra ,profesorii au susţinut referate şi au prezentat metode de îmbunătăţire a
calităţii orelor de curs în vederea obţinerii performanţelor şcolare.

Sef de catedră ,
Prof. Aurelia Mihaela Nicolaescu

1. Matematica – activitate în cadrul orelor de predare
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1) Punctele tari:
Nivelul de predare a matematicii are scopul de a ridica nivelul pregătirii elevului în permanenţă.
Exactitatea şi coerenţa informaţiei este aceeaşi indiferent de nivelul clasei.
Exemplul personal este instrumentul didactic esenţial în prevederea cerinţelor profesorului către elevi.
Atmosfera orei de predare, relativ relaxată, este creatoare de dorinţe evolutive în cazul elevilor normali.
Stilul orei de predare permite colaborarea cu majoritatea elevilor, forţând menţinerea trează a atenţiei.
Limbajul de specialitate lucrează în sensul demonstraţiei că obiectele matematice pentru a fi folosite eficient trebuie înainte
de toate să devină familiare.
Evaluarea permanentă prin teste scurte sau lucrări cu timp redus sau simulări de examen în condiţii mai dure decât în
realitate, permite pregătirea continuă pentru situaţii complexe de examinare.
Evaluarea permanentă a modului de gândire în abordarea unei probleme, cât şi lupta permanentă împotriva agramatismului
matematic produc în timp canalizarea corectă în evoluţia matematică a elevului.
Tratamentul diferenţiat al elevilor, pe baza aprecierii personale asupra puterilor proprii are efectele pozitive punctuale.
Utilizarea mijloacelor computerizate de comunicare are efecte pozitive în creşterea încrederii în sine a elevului.
Îmbinarea evaluării teoretice cu întrebări cu variante de răspuns pe calculator cu evaluarea practică „cu creionul pe hârtie”.
Profesorii din catedra de matematica au conceput , elaborat si administrat testele initiale la toate clasele. Apoi s-au aplicat
metode statistice de analiza a rezultatelor, iar acestea au fost discutate la nivel de catedra.
Catedra de matematica a parcurs ritmic, materia alocata acestui semestru, evaluarea si notarea s-a facut conform
metodologiei in vigoare,
Lectii deschise,
-Lectii deschise la clasa a VI-a B si la clasa a X-a D, prof. Presneanu Doru,
-Lectie deschisa la clasa a XII-a E, prof. Bondoc Gabriela,
-Lectii deschise la clasa a VI-a A si prof. Grecu Adela,
-realizarea de interasistente intre membrii catedrei.

1. Matematica – activitate în cadrul orelor de predare
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2) Punctele slabe:
Tratamentul diferenţiat al elevilor permite „salvarea” incorectă în unele cazuri de inconsistenţă evolutivă.
Blândeţea excesivă cu elevii ajunşi să presteze în faţa clasei trebuie ameliorată.
Diferenţele masive între unii elevi din acelaşi grup şi tratamentul matematic general pun uneori în situaţia unui nivel corect
pentru unii şi mult prea ridicat pentru alţii.
Evaluarea finală în situaţia corigenţelor este mult prea blândă în situaţia în care în ultimul moment se vede o evoluţie
pozitivă a elevului.
Lipsa temelor masive pentru capitolele de deprinderi matematice.
Un anume decalaj între termenele propuse în planificare şi momentul realizării acestora.
Obiectivele lecţiei deşi clar formulate nu sunt transmise suficient de apăsat pentru ca elevii să le poată urmării pe parcurs.
Eficienţa utilizării lecţiilor platformei AEL trebuie să crească.
Feed-back-ul privind eficienţa activităţilor alese este voalat din cauza personalităţii prea evidente.
Nu folosesc mape de lucru pentru evaluarea activităţii, deşi de multe ori temele sunt preluate pe foi.
Nu a existat suficientă deschidere privind accesul la rezultatele evaluării permanente.
Nu a existat o analiză completă a evaluării teoretice pe calculator.
Deschiderea excesivă pentru discuţii nematematice atunci când constat necesitatea acestora, pe motivul că educaţia este
necesară tot timpul.
Invatarea pe grupe de nivel inbunatatita pentru eliminarea golurilor unor elevi neperfomanti la matematica.
O mai buna colaborare cu profesorii din aria curriculara matematica si stiinte pt a sincroniza predarea unor anumite capitole
din matematica in conformitate cu studiul lor la obiectele fizica si chimie.

1. Matematica – activitate în cadrul orelor de predare
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3) Oportunităţi:
Posibilitatea combinării matematicii cu elementele de programare în finit, la unele clase, produce saltul calitativ la
nivel minim.
Posibilitatea pregătirii unor fişe de lucru transmise electronic şi reprimite în acelaşi fel.
Studiul privind posibilitatea aplicării lucrului pe grupe.
Studiul privind posibilitatea utilizării evaluării în pereche.
Studiul privind posibilitatea alcătuirii dosarelor de lucru ale elevilor.
Stimularea prin diferite metode (afectiva,materiala) a elevilor capabili de performanta la obiectul matematica
Mentinerea activitatii de premiere in cadru festiv a elevilor care au obtinut rezultate bune la concursuri.

4) Ameninţări:
Concepţii ale unor părinţi că „nici ei nu s-au priceput la matematică” pot produce autoaprecieri fals pozitive din
partea elevilor.
Contribuţii gratuite ale celor ce consideră că matematica înseamnă „cifre”.
Aprecieri de tipul „trebuie să fi ales” ca să înţelegi o iotă.
Degradarea continuă a cerinţelor de realizare a învăţării cu accente pe „Multilateral-dezvoltare”.
Acumularea în continuare a unor elemente slab pregătite, dar cu influenţe mari şi impertinenţe complete.

2. Matematica – activitate în afara orelor de predare
•
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– Punctele tari
În sem I anul şcolar 2016-2017 membrii Catedrei de Matematică au desfăşurat o bogată activitate conform planificării
elaborate pe bază de obiective, acţiuni, resurse umane şi parteneriat.
Catedra de matematica a Colegiului National Pedagogic” Stefan Odobleja” si-a canalizat eforturile in directia realizarii unui
invatamant de calitate si a unei comunicari eficiente cu conducerea scolii. Astfel, valorificand pregatirea de specialitate si
experienta didactica , membrii catedrei au reusit sa indeplineasca activitatile planificate:
Dintre activităţile desfăşurate, menţionăm:

Referate: - “ Idei antice, lecţii contemporane ” - prof. Ticusi Ovidiu
- “ Învăţarea- un act de comunicare “ - prof. Bălu Nicoleta
-„Puncte Latice” -prof. Bondoc Gabriela Roxana
-„O metoda de rezolvare a unei familii de ecuatii irationale” - prof. Preşneanu Doru
“ Aplicatii ale punctului lui Toriceli” responsabili fiind prof. Grecu Adela prof. Emilia Raducan.

Dezbateri: - “ Căi şi mijloace de creştere a performanţei la ora de matematică “ - prof. Ticuşi Ovidiu, prof. Grecu Adela.
- Prezentări de planificări-model, dezbateri legat de cele prezentate la consfatuirea cadrelor didactice .
-Măsuri pentru pregătirea în bune condiţii a fazei pe şcoală a Olimpiadei de Matematică prof. Grecu Adela,
prof. Bondoc Gabriela Roxana.
-discutii cu privire la manualele alternative responsabili fiind prof. Ticusi Ovidiu, prof.
Bondoc Gabriela.
-stabilirea C.D.S pentru anul scolar urmator
-Participarea cu referate a profesorilor Ticusi Ovidiu si Presneanu Doru la Cercul Profesorilor de Matematica
din Mehedinti, organizat la Liceul Gh. Ionescu Sisesti din comuna Sisesti.

2. Matematica – activitate în afara orelor de predare
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Mese rotunde: -“ Cum ne pregătim pentru accesibilizarea cunoştinţelor la ora de matematică? “-prof. Bălu Nicoleta, prof. Ticusi Ovidiu.
-consfatuirea cadrelor didactice responsabil fiind seful catedrei prof. Presneanu Doru
-prezentarea planificari responsabil fiind seful catedrei prof. Presneanu Doru
-Intocmirea optionalelor pentru anul scolar urmator responsabili toti membrii catedrei
-discutii cu privire la manualele alternative responsabili fiind prof. Ticusi Ovidiu, prof. Bondoc Gabriela
Publicaţii:
Profesorii Presneanu Doru si Bondoc Gabriela sunt coautorii unor culegeri de Matematica cu probleme date la Olimpiadele Scolare
editura Paralela 45.
Prof. Ticuşi Ovidiu şi prof. Preşneanu Doru au colaborat la elaborarea revistei
Minimath şi a diferitelor culegeri de matematică
din colecţia “ Probleme alese “ , Editura Valeriu, Craiova, o revista internationala realizata in parteneriat cu mai multe scoli din tara
precum si din strainatate cum ar fi o scola din “ Done Milanovat” , si Maidampek Serbia.
-profesorii Ticuşi Ovidiu Preşneanu Doru si Bondoc Gabriela au publicat articole si in Revista de Matematica Mehedinteana R.M.M.
-profesorii Ticuşi Ovidiu, Preşneanu Doru , Bondoc Gabriela sunt coautorii unei culegeri de matematica cu teste de tip bacalaureat
pentru profilul pedagogic editura Nedion Bucuresti.
-profesorii Ticuşi Ovidiu, Preşneanu Doru , Bondoc Gabriela, Raducan Emilia au conceput subiecte pentru olimpiada de matematica
etapa locala.
-toti profesorii catedrei s-au implicat in organizarea etapei pe scoala a olimpiadei de matematica.

2. Matematica – activitate în afara orelor de predare
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Alte activitati:
-Toti profesorii din catedra sunt implicati in activitati de pregatire suplimentara in afara orelor de curs atat
pentru examenele nationale cat si pentru concursurile scolare.
-Intocmirea planificarilor calendaristice de catre toti membrii catedrei
-Selectarea si procurarea manualelor alternative , toti membrii catedrei de matematica.
-Intocmirea orarului scolii(prof.Balu Nicoleta).
-Participarea la Consfatuirile cadrelor didactice .
-Catedra de matematica a parcurs ritmic, materia alocata acestui semestru, evaluarea si notarea s-a facut
conform metodologiei in vigoare.
-Toti membrii catedrei de matematica dispun de portofolii personale intocmite in conformitate cu
prevederile in rigoare.
-Toti membrii catedrei sunt distribuiti in comisii la nivelul scolii, doamnele profesoare Balu Nicoleta si
Grecu Adela fac parte din consiliul de administratie.

2. Matematica – activitate în afara orelor de predare
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2) Punctele slabe:
Nu s-a reuşit calificarea mai multor elevi la concursurile de matematică.
Nu s-a reuşit rezolvarea în totalitate la clasă a subiectelor de examen.
Nu s-a reuşit rezolvarea a cat mai multe probleme din Gazeta Matematică.
Responsabilitatea elevilor este formala.
Un numar prea mare de ore desfasurate doar in stil traditional, folosind prea putin
calculatorul.
3) Oportunităţi:
Toate punctele slabe de mai sus pot fi reparate, deşi materialul de lucru nu este
corespunzător, dar privind cu optimism … se poate.
4) Ameninţări:
Generalizarea greşită a „egalităţii de şanse” privind participarea la concursuri.
Lipsa unei baze materiale adegvate pentru a realiza ore moderne..
Dezinteresul tot mai mare al elevilor pentru studiul matematicii.
Cresterea dificultatii subiectelor atat la examenele nationale cat si la olimpiadele de
matematica fapt ce indeparteaza tot mai mult elevii de aceasta disciplina.

RAPORTUL CATEDREI DE FIZICA PRIVIND ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017
SEMESTRUL I

RESPONSABIL CATEDRA DE FIZICA
Prof. Watzlawek Florentina

. Proiectarea activitatii didactice
• Elaborarea planificarilor anuale, semestriale cu stabilirea
continuturilor, obiectivelor, componentelor, programelor în mod
unitar;
• Elaborarea şi aprobarea programelor pentru cursurile optionale,
conform criteriilor şi indicatorilor de evaluare;
• Urmarirea insusirilor cunostintelor, formarii deprinderilor practice şi
competentelor la elevi;
• Asigurarea insusirii reale a cunostintelor, precum şi recuperarea
ramanerilor în urma;
• Pregatirea elevilor participanti la concursurile scolare, bacalaureat

II. Parcurgerea ritmica a materiei şi integrarea
cunostintelor în sisteme functioanele intra- şi
interdisciplinare
• Structura continuturilor predate conform nivelului
clasei, specificului şi particularitatilor de varsta
folosind, criterii adecvate obiectivelor propuse;
• Abordarea unor metode, strategii şi mijloace didactice
adecvate obiectelor propuse pe capitole şi lectii ;

III. Evaluarea obiectiva a cunostintelor
• Realizarea de teste de evaluare predictive pt. cls.
VI-XII- Interpretarea rezultatelor
• Notarea ritmica a elevilor pe baza unor : itemi
bine stabiliti, a unor teste de evaluare pe parcurs
şi finale, a activitatii experimentale, a realizarii si
expunerii unor referate si prezentari, de către
elevi;
• Notarea stimulativa a elevilor performanti –

IV. Perfecţionarea profesională în specialitate, metodica şi
psihopedagogica

• Olimpiada de fizica-faza pe scoala- decembrie 2016:
membrii catedrei
• - s-au calificat 6 elevi de la clasele a VII-a, 3 elevi de la clsa a
VIII-a si cate 1 elev la clasa a VI-a , aIX-a si a XI-a, pentru
faza judeteana
• participarea la Concursul national de fizica on-line PHI,
organizat de Universitatea Iasi, la care s-au obtinut 3 premii
I, 6 premii II si 2 premii III. Un numar de 3 elevi au avut
punctaje ridicate , fara a fi rasplatiti insa cu premii sau
mentiuni.

IV. Perfecţionarea profesională în specialitate, metodica şi
psihopedagogica
• Organizarea concursului de fizică Pro-Şcoala, in luna
noiembrie, in colaborare cu Editura Steff, la care au
participat 60 de elevi , rezultatele se vor da in semestzrul al
II-lea
• Pregatiri suplimentare pentru Bacalaureat – permanent;
• Profesorii catedrei au integrat atât calculatorul, cât şi
experimentul în lectiile de fizică ;
• Pregatire suplimentara a elevilor , pentru rezolvarea de
exercitii si probleme din revistele DELTA si EVRIKA! - clasa a
VII-a si a VIII-a

IV. Perfecţionarea profesională în specialitate, metodica şi
psihopedagogica
• - Sesiune de comunicari „Paradoxuri in fizica” –Comisie
metodica
• -Parteneriat educational intre Departamentul de fizica,
Facultatea de Matematica si Ştiintele Naturii din Craiova si
Colegiul National Pedagogic – Catedra de fizica
• - participare la Conferinta Internationala Consilierea
elevilor in cariera, organizata de CCD Mehedinti
• - participare la Conferinta internationala ” Spațiul în viața
de zi cu zi“, organizata de Universitatea de vest Timisoara

3. Publicaţii
• Propunători de itemi pentru probele Concursului
Naţional ”Pro-Şcoala”,
• Propunatori de itemi in revistele DELTA si EVRIKA!
• Suport pentru cursul de optionale T.R.P.F. – CLS. a XIa si a XII-a, avizat de ISJ Mehedinti.
• Propunatori de itemi pentru Evaluarea Nationala la
clasa a VI-a

4. Materiale prezentate în cadrul
catedrei :

• Prezentare flash” Fizica atomica” Gherghinescu T.
• „În cautarea unor forme de energie alternativa”-profesor Paunescu
Sorin.
• „Fizica vazuta altfel”-profesor Bruca Elena;
• „Teoria haosului”-profesor Watzlawek Florentina

• 5. Profesorii de fizica fac parte din comisiile la nivel de scoala si au
colaborat in orice activitate la nivelul scolii si al comisiei metodice la
nivelul judetului, ori de cate ori a fost nevoie .

RAPORT DE ACTIVITATE
ASUPRA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV –
EDUCATIVE
AN ŞCOLAR 2016 – 2017
SEMESTRUL I

• 1. Activităţi desfăşurate:
• - elaborarea planului managerial şi realizarea planului anual de activităţi
• - realizarea instructajelor privind respectarea normelor de protecţie şi
modului de lucru în laboratoare realizat de doamna laborant Sandica Tinjeala;
de asemenea a intocmit planificarile de intrare in laboratoare si graficul de
amplasare in banci a elevilor la orele de chimie.
• - realizarea subiectelor, derularea testărilor iniţiale precum şi centralizarea
rezultatelor obţinute pe clase, precum şi luarea unor măsuri eficiente de
ameliorare a acestora;
• - utilizarea materialelor didactice din dotare în vederea bunei desfăşurări a
procesului instructiv-educativ;

• Activităţi desfăşurate:
• - organizarea si participarea la concursul “Noi si chima”- prof.
Violeta Achimescu şi prof. Monica Grecu – concurs la care
elevii nostri din clasele a VIII- a au luat premiile II si III;
• - selectarea şi pregătirea elevilor în vederea participării la
concursuri si activitaţi extraşcolare: olimpiade, concursuri,
bacalaureat, proiecte, parteneriate;
• - toti membrii catedrei de chimie-biologie participa la ore
suplimentare de pregatire a elevilor in vederea sustinerii
examenului de bacalaureat;

•
•

•

•
•

Activităţi desfăşurate:
- în cadrul catedrei s-a sustinut o lectie deschisa de d-na prof. ACHIMESCU
VIOLETA, la clasa a XI-a E , cu titlul “ Fenoli-Proprietati chimice “ si au fost
prezentate referate pe diferite teme : “Stim ce mancam?”- prof.GRECU MONICA; “
Experimentul de laborator-instrument al activitatii profesorilor de chimie si
biologie”- prof.CILIBIA SIMONA ;
- toti membrii catedrei de chimie-biologie au participat la simpozioane judetene si
nationale;
- toate cadrele didactice din catedra noastra au participat la consfătuiri şi cercurile
pedagogice desfăşurate de I.S.J.
- inscrierea la cursuri de perfectionare si participare la unele cursuri;
- membrii catedrei de chimie-biologie au participat la unele proiecte propuse

• Activităţi desfăşurate:
• - Doamna profesoara Achimescu Violeta a participat la Simpozionul
National de Chimie Editia a VIII-a , Craiova , 26 noiembrie 2016 cu
tema Masuri pentru limitare efectelor incalzirii globale .
• Doamna profesoara Achimescu Violeta a participat impreuna cu
clasa a Xl-a E la saptamana “Fructelor si Legumelor” –octombrie
2016-donand fructe si legume la Scoala Speciala “Constantin
Pufan”.
• - toate cadrele didactice au participat la consfătuiri şi cercurile
pedagogice desfăşurate

• Doamna Prof. Dobroiu Paula
• Schimb de experienta cu Colegiul National
Pedagogic – Sibiu
• Doamna prof. Cilibia Simona a participat la
concursul pentru membrii CNEME.

• Am discutat noile programe școlare la clasele
V-VIII
• In ceea ce priveste CDS, s-a discutat in cadrul
catedrei propunerea de optionale pentru anul
scoalar 2017-2018

• Puncte tari:
• Prof. din cadrul comisiei au desfasurat activitati
respectand programele scolare tinand cont de
capacitatile intelectuale si de nivelul de pregatire
al elevilor, avand in vedere cresterea 100% de
promovabilitate la examenele nationale (BAC)
precum si obtinerea unor note cat mai mari.

• Puncte slabe:
• Consider ca membrii catedrei de chimiebiologie nu au puncte slabe.

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI
METODICE „OM ŞI SOCIETATE”
PE SEMESTRUL I , ANUL ŞCOLAR 2016-2017
Componenta comisiei:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Partenie Adelina – prof. Geografie – responsabilul comisiei
Mateescu Marcel – prof. Geografie– membru
Andrita Valentin-prof.Geografie –membru
Daescu Dorina-prof.Geografie-membru
Calonfirescu George-prof.istorie-membru
Zamfir Daniel-prof.istorie-membru
Pirvu Daniela-prof istorie-membru
Tudosie Daniela-prof.istorie-membru
Draghia Nicolae-prof.istorie-membru

Obiective
În scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate, comisia
metodică „Om și societate” și-a propus atingerea următoarelor obiective:
● o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva
noilor roluri ale profesorului: creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare,
consilier, moderator, partener sau evaluator
● identificarea și aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească
temeinic cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă
● dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare
unei bune încadrări a elevilor în viaţa socială: comunicare, gândire critică,
dezvoltarea unor valori şi atitudini adecvate societăţii contemporane, prelucrarea
şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe raportate la un eveniment sau
fenomen naţional, european ori universal
● formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, a
capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare proprii, de a manifesta
discernământ în argumentarea acestor opţiuni, în exprimarea sensibilităţii etice şi
estetice

● creşterea ponderii activităţilor independente, diferentiate sau de grup
● adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare la nevoile elevilor cu cerințe
educative speciale și sprijinirea incluziunii acestora în mediul școlar liceal
● monitorizarea progresului şcolar
● educarea spiritului de disciplină şi colaborare
● impartialitatea si promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi elevii
● organizarea de activităţi extracurriculare
● cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri
de evaluare, tipuri de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea feed-back-ului
către elevi) atât în forma sa clasică dar şi în cea complementară : proiect,
portofoliu, investigaţie, autoevaluare
● realizarea de schimb de experienţă la nivelul catedrei
● perfectionarea continuă a tuturor cadrelor didactice
● ameliorarea bazei materiale
● pregatirea elevilor pentru obtinerea de performante la examene, concursuri,
olimpiade, precum si a celor cu rezultate nesatisfacatoare
● realizarea unei comunicări reale si eficiente între cadrele didactice, în scopul unei
bune desfășurări a activităților comisiei

Activități
Activitatea la nivelul comisiei metodice „Om şi Societate” în semestrul I al anului şcolar
2016-2017 a cuprins:
● proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în
vigoare şi specificul claselor şi în spiritul noilor perspective privind rolul profesorului în
procesului instructiv-educativ
● a fost analizată activitatea comisiei din anul scolar 2016 - 2017şi stabilite
responsabilităţile fiecărui membru pentru noul an şcolar
● a fost dezbatut si adoptat planul managerial și cel operational la nivelul comisiei.
● au fost aplicate teste inițiale și rezultatele interpretate în vederea ameliorării procesului
instructiv-educativ
● activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, centrându-se pe
promovarea unor metode participativ-active, în limitele impuse de nivelul elevilor
● strategiile didactice au fost adaptate la particularitatile de varsta ale elevilor
● cadrele didactice și-au întocmit portofolii personale
● elevii au fost sprijiniti în atingerea performanțelor școlare prin activitati de pregatire
suplimentara
● procesul de evaluare s-a realizat atât prin metode clasice, cat și prin metode alternative

● au existat preocupări pentru îmbogățirea bazei materiale (cu
ajutorul elevilor au fost realizate planșe, hărți)
● cadrele didactice au participat la activitățile desfășurate în cadrul
cercurilor pedagogice pentru fiecare disciplină
● au fost comemorate și sărbătorite principalele evenimente și
momente din istoria nationala prin organizarea unor manifestări :
● In cadrul comisiei metodice’’ Om si societate” au fost organizate
concursuri tematice intre clase.Au fost prezentate referate

În cadrul comisiei, s-au susţinut activități demonstrative la
disciplina geografie de către d-nul prof. Mateescu Marcel, la clasa a IXa A cu titlul ”Mişcările Pământului’’ și de catre doamna profesoara
Partenie Adelina cu titlul Habitatul Uman - clasa a-X-aB.
Domnul profesor Andrita Valentin a sustinut referatul ”Globalizarea
ca problema complexă a lumii contemporane”
În cadrul catedrei de istorie au fost organizate concursuri cu temă
istorică , au fost vizionate o serie de documentare istorice.

Principalele obiective urmărite de profesorii din cadrul catedrei de istorie au vizat
îndeplinirea cerinţelor stabilite de către Misterul Educaţiei Naţionale pentru fiecare ciclu de
învăţământ şi creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ.
În acest scop la începutul anului şcolar profesorii din cadrul catedrei au participat la
consfătuirile organizate de Inspectoratul Şcolar şi au analizat noutăţile apărute la disciplina istorie,
precum şi graficul concursurilor şcolare.
Aprofundarea cunoştinţelor de istorie la clasele de profil a fost asigurată prin introducerea
unor cursuri opţionale la clasele: a XI-a şi a XII-a, având o strânsă legătură cu programa
obligatorie.
Evenimentele cu caracter istoric au fost marcate prin activităţi cu caracter informativ şi
cultural artistic. Astfel s-au desfăşurat activităţii, cu ocazia Zilei Holocaustului, 1 Decembrie Ziua Naţională, 24 ianuarie – Unirea Principatelor române. Prezentare Power-Point dedicată
sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor, concurs ”În zilele Unirii Principatelor.
În luna decembrie a fost organizată etapa pe şcoală a olimpiadei de istorie, la care au
participat 27 de elevi de la clasele VIII-XII, care au dovedit o bună pregătire ştiinţifică.
Activităţi cu caracter metodic au fost organizate alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean cu
implicarea profesorilor catedrei de istorie care au organizat Cercul pedagogic de specialitate, în
cadrul căruia domnul profesor Dan Zamfira a susţinut o lecţie deschisă.
Profesorii catedrei s-au preocupat şi de o serie de alte activităţi în cadrul comisiilor de
specialitate organizate la nivelul liceului sau în activităţi vizând promovarea imaginii liceului.
Pentru pregătirea examenelor de Bacalaureat au fost desfăşurate ore de pregătire
suplimentară, astfel încât toţi elevii să fie familiarizaţi cu cerinţele acestui examen.

Propuneri pentru îmbunătăţirea activității comisiei metodice:
● implementarea unui program de pregătire a elevilor în vederea
participării la fazele superioare ale olimpiadelor şcolare;
● stabilirea unor măsuri de realizare a progresului şcolar la elevi;
● comunicarea permanentă cu familiile elevilor cu rezultate slabe, cu
diriginţii claselor pentru ameliorarea rezultatelor acestora;
● consilierea părinţilor pentru o bună relaţionare cu şcoala şi cu
propriul copil;
● atragerea şi implicarea cu responsabilităţi precise a elevilor în
diferite proiecte şi programe şcolare.

Informare asupra activităților desfășurate de
catedrele de știinte socio-umane și religie
-Anul școlar 2016-2017Semestrul I

Responsabil comisie metodică:
Prof. Oprea Cristina

•

•

•

•

•

Activitatea la nivelul celor două catedre s-a desfășurat conform planului managerial întocmit la
începutul anului școlar. Urmărind obiectivele generale și specifice acestor domenii de activitate,
profesorii care predau aceste discipline au desfășurat demersuri didactice al căror scop a fost
asigurarea unei înalte performanțe atât în activitățile curricular, cât și în cele extracurriculare.
În luna septembrie, membrii catedrelor de științe socio-umane și religie au participat la
Consfătuirile org

anizate de I.S.J. Mehedinți și au întocmit documentele ce vizează proiectare didactică în
conformitate cu programele școlare în vigoare. La începutul anului școlar, a fost elaborat programul
activităților de testare inițială, după care au fost analizate aceste rezultate și întocmite statisticile
corespunzătoare.
Fiecare membru al comisiei metodice este preocupat în permanență de pregatirea și proiectarea
activității didactice în conformitate cu competențele vizate ale fiecărei lecții și în funcție de stilurile
de învățare ale elevilor, să asigure corelații permanente între conținutul programelor școlare,
proiectarea activității didactice și desfășurarea acesteia la clase și să ofere servicii educative de
calitate.
Fiecare profesor a folosit strategii didactice care să-i permită utilizarea eficientă a mijloacelor și
auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ, asigurând utilizarea și integrarea adecvata a
materialelor didactice în procesul de învățământ.

•

•

•
•
•
•

Evaluarea elevilor s-a facut ținându-se cont de toate competențele /abilitățile pe care trebuie să și
le însușească fiecare elev în urma parcurgerii conținuturilor fiecărei discipline predate de membrii
comisiei metodice. Pe lângă metodele clasice de evaluare, s-au folosit și metode alternative de
evaluare, precum proiectul sau portofoliul.
Cu ocazia sărbătorilor de iarna, profesorii de religie au organizat activități caritabile, prezentări de
referate, au participat la slujbe religioase, așa cum rezultă din graficul activităților acestora.
Mai mult chiar, profesorii de religie împreună cu elevi ai liceului nostru au participat la întâlnirile
duhovnicesti din cadrul programului ”Crăciunul de ieri, Crăciunul de azi”, organizat de Episcopia
Severinului și Strehaiei.
Tot în luna decembrie, s-a desfășurat acțiunea caritabilă ”Dar din dar”, în care s-au strâns jucării și
îmbrăcăminte, acțiune organizată sub conducerea doamnei profesoare Sitaru Vîjaică Isabela –
Corina, împreuna cu elevii claselor V-VIII.
În vederea unei formări continue, profesorii de religie au participat la cursuri de formare, la
simpozioane județene și naționale și au publicat articole în diverse reviste de specialitate.
Profesorii de religie au participat împreuna cu elevii la slujbele bisericesti, au colaborat cu preoții
din Parohie pentru spovedania și impărtășirea copiilor, au colaborat cu preotul din Parohie – Masa
rotundă.

•
•
•

•
•

La începutul anului școlar, doamna profesoară Oros Cosmina a stabilit și a organizat practica
pedagogică, atât în privința componenței grupelor, cât și a numarului de elevi practicanți.
În luna septembrie la nivelul catedrei de științe socio-umane doamna profesoară Cîtu Rodica a
stabilt programul de pregătire suplimentară a elevilor care susțin examenul de bacalaureat la
disciplina „ Logică, argumentare și comunicare”
Profesorii de la catedra de știinte socio-umane au organizat, în cadrul lunii decembrie, cercul
pedagogic pentru disciplinele socio-umane, ocazie cu care doamna director, prof. Laura Butaru, a
prezentat referatul cu tema: ”Metode și tehnici moderne de evaluare a elevilor la disciplinele socioumane”, iar domnul profesor Daniel Salapa a sustinut o oră deschisă la disciplina ”Logică,
argumentare și comunicare„; tema lecției fiind ”Propoziții categorice. Funcții de adevăr”.
Doamna profesoara Oprea Cristina a participat impreuna cu elevii claselor la care preda la concursul
”Bani pentru scoala ta” parcurgand cu acestia doua traininguri on-line , traininguri ce au avut ca
tematica principala comertul on-line si bugetul personal.
Domnul profesor Șalapa Daniel a participat, în calitate de autor de text și prezentator, la spectacolul
de Ziua Republicii, intitulat: ”Noi suntem români”, spectacol organizat de Episcopia Severinului și
Strehaiei.

•
•

Tot în luna decembrie, domnul profesor a participat la spectacolul de colinde de la
sala Palatului Cultural Drobeta-Turnu-Severin, în calitate de autor de text prezentare
și prezentator.
Domnul profesor Șalapa Daniel a lansat urmatoarele cărți:
–
–

•
•

•
•

„STYX, 33 de poeme” la Editura Singur;
„Filoverba”, repere critice, vol.III, Editura Singur.

Pe tot parcursul semestrului I, s-a realizat o notare ritmică la toate disciplinele din
cadrul comisiei metodice.
La nivelul comisiei, au avut loc dezbateri privind asigurarea calității predării, învățării
și evaluarii, reflectate în rezultatele obținute de elevi.
Membrii comisiei au fost și sunt preocupați pentru continua perfecționare, pentru
pregătirea elevilor în vederea obținerii performanței, a rezultatelor bune și foarte
bune la concursurile școlare și la testările semestriale.
Tot la nivelul comisiei, a avut loc practicarea unui schimb informațional și metodic
prin acțiunile de interasistență, asistență, simpozioane etc. S-a întocmit și un plan de
măsuri pentru remedierea unor deficiențe apărute pe parcursul traseului predareînvatare.

Raport asupra activitatii extrascolare la arte vizuale , semestrul I, 2016-2017
•Pregatirea elevilor in vederea participarii la diferite concursuri scolare
•Organizarea expozitiei de desen si pictura pe diferte tematici, la nivelul scolii,
•Coordonarea si inscrierea elevilor la concursuri de specialitate organizate la nivel
judetean, national si international
•Elevii au fost premiati in urma participarii la cea de -a XII-a editie a concursului
judetean de creatie plastica ,,Dumitru Ghiata’’organizat in data de 26 Noiembrie 2016
la urmatoarele sectiuni:
•Locul I - Portret - eleva Gherghina Costinela clasa a X-a,
•Locul I. - Peisaj - eleva Popa Eliza, clasa a X-a,
•Locul II. - Natura statica -eleva Vaduva Lavinia, clasa a X-a

Activităţile catedrei au fost împărţite 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.
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. 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 O.G.; 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. Exerciţiile fizice au fost
alese în conformitate cu cerinţele programei şcolare şi în funcţie de baremele de evaluare emise de I.S.J. şi
M.E.N.C.S.. S-a urmărit şi o realizare a selecţiei celor mai buni elevi care să fie cooptaţi în echipele reprezentative
ale liceului nostru.

La competiţiile sportive ale M.E.N.C.S. am avut urmatoarele rezultate:

•handbal masculin (IX-XII): locul I la etapa judeteana a O.N.S.S.
•tenis de masa masculin (IX-XII): locul I la etapa judeteana a O.N.S.S
•baschet masculin(V-VIII): locul IV la etapa judeteana a O.G
•baschet masculin(IX-XII): locul IV la etapa judeteana a O.N.S.S

Observațiile pe care le pot face membrii catedrei de educație fizică sunt următorele:
•elevii nu sunt susținuți de către familiile din care provin să practice diferite sporturi;
•cadrele didactice din liceu nu sunt interesate de competițiile sportive la care participă elevii unității
noastre de învățământ;
•autoritățile locale care răspund de bunul mers al școlilor nu au amenajat baza sportivă corespunzător
nevoilor unei școli cu 1500 de elevi și cu program în două schimburi;
•potențialul bio-motric al elevilor este în scădere în comparație cu anii școlari trecuți, iar faptul că la liceu
este o singură oră de educație fizică prevăzută în trunchiul comun ne îngreunează și mai mult activitatea
de predare-învățare;
•o problemă mare cu care ne confruntăm la ora actuală este și lipsa de disciplină pe care o manifestă
elevii și dezinteresul acestora pentru păstrarea stării de igienă a sălii de sport. De aceea solicităm
prevederea de sancțiuni introduse în cadrul R.O.I. pentru elevii care nu respectă disciplina în cadrul orelor
de educație fizică.
Ca urmare a acestor observații profesorii catedrei solicită sprijinul autorităților competente pentru
rezolvarea problemelor ce țin de baza sportivă a liceului. Menționăm că o bază sportivă bine amenajată
este o sursă importantă de venit, iar faptul că liceul nostru este poziționat într-o zonă cu o mare densitate
a populației orașului, investițiile de acest gen pot fi foarte profitabile.Asteptam cu mare inters inceperea
lucrarilor la acel mult dorit teren sintetic.

Pe parcursul semestrului I, an scolar 2016-2017, catedra de Educatie Muzicala si-a desfăşurat
activitatea instructiv-educativă conform planficărilor întocmite la începutul anului şcolar, la elaborarea cărora
s-a avut in vedere atât programa şcolară ca ofertă educaţională cât si interesele, aptitudinile şi caracteristicile
psihologice ale elevilor. În timpul lecţiilor de educaţie muzicală s-a căutat ca elevii să-si manifeste
capacităţile, priceperile, deprinderile si trăsăturile de personalitate, astfel incât cunostinţele, priceperile si
deprinderile dobândite pe parcursul demersului didactic să le permită elevilor o integrare activă şi eficientă în
societate.- Implicarea unui numar mare de elevi în realizarea activitatilor educative extrascolare
- Preselectii grupul muzical-coregrafic „Crazy Dancers”
- Repetitii si studiu individual cu solistii selectati in vederea realizarii stagiunii de toamna-iarna
- Coorganizator spectacol Halloween
- Organizator spectacol-concurs „O seară de Oscar”
- Organizare preselectii corul „Liceenii”
- Colindat la invitatia institutiilor din Dr Tr Severin
Prof: Dulea Gabriel Marian

Pe parcursul semestrului I, an scolar 2016-2017, catedra de Educatie Muzicala si-a desfăşurat
activitatea instructiv-educativă conform planficărilor întocmite la începutul anului şcolar, la elaborarea cărora
s-a avut in vedere atât programa şcolară ca ofertă educaţională cât si interesele, aptitudinile şi caracteristicile
psihologice ale elevilor. În timpul lecţiilor de educaţie muzicală s-a căutat ca elevii să-si manifeste
capacităţile, priceperile, deprinderile si trăsăturile de personalitate, astfel incât cunostinţele, priceperile si
deprinderile dobândite pe parcursul demersului didactic să le permită elevilor o integrare activă şi eficientă în
societate.- Implicarea unui numar mare de elevi în realizarea activitatilor educative extrascolare
- Preselectii grupul muzical-coregrafic „Crazy Dancers”
- Repetitii si studiu individual cu solistii selectati in vederea realizarii stagiunii de toamna-iarna
- Coorganizator spectacol Halloween
- Organizator spectacol-concurs „O seară de Oscar”
- Organizare preselectii corul „Liceenii”
- Colindat la invitatia institutiilor din Dr Tr Severin
Prof: Dulea Gabriel Marian

Analiza activităţii desfăşurate de către membrii catedrei de Informatică pe semestrul I al
acestui an şcolar reliefează următoarele:
-toţi membrii comisiei metodice şi-au elaborat planificările
calendaristice şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de parcurgere a
conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă
vizate;
- au fost întocmite planurile unităţilor de învăţare, iar activitatea afost
proiectată pe baza rezultatelor evaluărilor iniţiale şi în funcţie de
particularităţile de vârstă şi nevoile elevilor;
-toţi membrii comisiei au parcurs sistematic şi integral materia planificată,
aplicându-se metode şi procedee activ-participative şi o evaluare ritmică a
Elevilor ;
- profesorii de informatică au elaborat materiale didactice (fişe de lucru,
prezentări PowerPoint, suporturi de curs pentru predarea la clasă),
particularizând documentele prin elemente de originalitate;
- de asemenea toți membri catedrei au folosit modele de teste folosite la
nivel naţional (exemplu: modele de teste de la evaluarea iniţială).

RAPORTUL ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE
CĂTRE COMISIA METODICĂ DE
INFORMATICĂ ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI
ŞCOLAR 2016-2017

• În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul
învăţării, s-a urmărit adoptarea unor strategii de provocare şi
dirijare a gândirii, având ca scop orientarea învăţării spre formarea
de capacităţi intelectuale şi acţionale, spre stimularea gândirii
creative, logice. În cadrul orelor de informatică, au fost folosite
metode interactive, dar şi tratarea diferenţiată a elevilor.
• Referitor la orele de CDŞ desfăşurate, membrii comisiei au aplicat
tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în
perechi sau în grupuri mici, având drept scop participarea efectivă a
tuturor elevilor la activităţile desfăşurate. Profesorii care au
desfăsurat aceste ore, au urmărit ca elevii să dobândească
capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi
asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli
stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a
iniţiativei.

Pe întregul parcurs al semestrului, au fost efectuate ore de pregătire la
Informatică cu elevii claselor a XII-a, care optează la Bacalaureat pentru
această disciplină. De asemenea, s-a făcut pregătire cu elevii care merg la
Concursul de Informatică Aplicată. Am realizat pregatirea elevilor pentru
examenul de Bacalaureat, proba de competenţe digitale .
La nivel de catedră, a avut loc în permanență un util schimb de
experiență prin susținerea de lecții deschise demonstrative .
Exemplu:
• Data: 11.11.2016 Clasa: a X-a A, Conţinut: Inserarea butoanelor de acţiune si a
hiperlink-urilor in Microsoft PowerPoint 2007, prof. Bălășoiu Ninela
• Data: 14.11.2016 Clasa: a IX-a F, Conţinut: Lucrul cu dosare și fișiere, prof .
Tomoescu Alin
• Data: 15.11.2016 Clasa: IX C- Informatică - ” Structuri de control- elaborarea
algoritmilor de rezolvare a problemelor”, prof. Enache Rodica
• Data: 20.10.2016 Clasa: a X-a C, Conţinut: Structura repetitivă FOR, prof .
Mănescu Lucsița-Elena

Prof. Mănescu Lucsița-Elena
• Diplomă de Excelență din partea Inspectoratului Școlar Județean
Mehedinți pentru rezultatele obținute de elevi la concursurile școlare
• A întocmit planificări la toate clasele conform programei şcolare
• Parcurgerea materiei conforma programei şi planificărilor, la toate clasele
• În perioada 5-11 decembrie am participat cu elevii la Ora de programare
(Hour of Code)
• Pregătire pentru examenul de bacalaureat, proba de competenţe digitale
• Îndrumarea elevilor în vederea realizării unor proiecte în cadrul metodei
de învățare prin proiecte si elaborare de lucrări interdisciplinare.
• Pregătirea elevilor pentru Olimpiade școlare și concursuri de informatică;

RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR
SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR 2016- 2017

Activitatea Comisiei
• În anul şcolar 2016-2017, Comisia diriginţilor şi-a propus
drept priorităţi o mai mare atenţie acordata:
• creşterii standardelor de performanță,
• modului în care elevii se integrează în colectivele lor,
• creşterii interesului pentru învăţătura,
• colaborării cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoalӑfamilie,
• îmbunătăţirii capacitaţii de socializare în colectivităţile în
care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

Activităţi derulate
•
•
•
•
•
•
•

Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor;
Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare conform programelor în
vigoare;
Stabilirea orei si zilei pentru lectoratele cu pӑrinţii;
Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din
procesele verbale ale şedinţelor;
Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;
Constituirea Consiliului Clasei;
Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali, în vederea evitării abandonului
şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi
din mediu familial dezorganizat sau mono-parental;

Activităţi derulate
Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe
şcolare, extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: activităţi
diverse de adaptare, interrelaţionare cu elevii clasei, educaţie si dezvoltarea
simţului civic (IX-XI), ecologic, artistic( prezentarea celor nouӑ muze, fiicele lui
Zeus şi ale Mnemosienei-IXF, IX-XII), activitӑţi derulate în scopul educaţiei
pentru sӑnӑtate: îngrijire şi înfrumuseţare personalӑ, Oriflame,(IX-X),
programul Educational Always (V), „ Mens Sana In Corpore Sano’’, o activitate
derulatӑ împreunӑ cu cabinetul medical (IXC) ,acţiuni de voluntariat
(sӑptӑmâna fructelor şi legumelor; strângerea de fonduri pentru întrajutorarea famiilor nevoiaşe din judeţ), competiţii sportive, invitarea la orele
de dirigenţie a consilierilor şcolari (IX-XII), agenţilor poliţiei de proximitate (IX),
excursii tematice , vizite (Ziua Europeanӑ a Justiţiei civile la Tribunalul
Mehedinţi, IX B) , omagierea scriitorilor români (Ianuarie- Mihai Eminescu, VAVIIB), vizionarea de spectacole şi piese de teatru.

Puncte forte
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

au fost prezentate, prin referate, teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative;
toti diriginţii au prelucrat Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unitӑţilor de învӑţӑmânt
preuniversitar;
mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, conştientizând
astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia;
majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor
tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor;
majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi
promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă;
a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de
indisciplină sau de devianţă socio-şcolară;
în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar
(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor
conform ROI etc.);
diseminarea metodologiei evaluӑrii naţionale şi examenului de bacalaureat în cadrul şedinţelor cu pӑrinţii;
informarea pӑrinţilor cu privire la pachetul de opţionale pentru anul urmӑtor;
derularea de activităţi de consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la
clasele a VIII-a si a XII-a );

Puncte slabe
•

•
•
•
•
•

uneori, orele de dirigenţie sunt pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi
mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării;
lipsa şedinţelor de cerc metodic pe teme ce au ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui,
completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte;
preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite;
dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune;
există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii;
dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un
parteneriat eficient şcoală-familie;

Activităţi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luna octombrie :
Referat: ‘’Rolul profesorului în alegerea viitoarei cariere’’- susţinut de d-na profesor Nistor Emanuela
Lecţie deschisă: - ‘’Singur sau împreunӑ cu ceilalţi?’’- cls a V-a, susţinutӑ de d-na profesor Partenie Adelina
Lecţie educativӑ: ‘’Relaţii interpersonale complexe în viaţa clasei’’-cls. a IX-a F, susţinutӑ de d-na profesor Stӑvaru Viorica
Luna noiembrie :
Referat : „ Rolul comunicӑrii în procesul de învӑţӑmânt” - susţinut de d-na profesor Sulţ Cristina
Lecţie deschisӑ: ‘’Planuri de viitor”- cls. a XII-a A, susţinutӑ de domnul profesor Dulea Gabriel
Activitate frontalӑ: ‘’Cunoaşterea de sine-cheia succesului în viaţӑ”-cls. a IX-a F, dir. d-na profesor Stӑvaru Viorica
Luna decembrie:
Referat: ‘’Succesul şi insuccesul şcolar şi social’’-susţinut de d-na profesor Cîtu Rodica
Lecţie deschisă: “Valorile în care cred” - cls a IX-a B, susţinutӑ de d-na profesor Oros Cosmina
Luna ianuarie :
Lecţie deschisӑ : ‘’Meserii uzate moral şi meserii actuale’’-cls.a X-a B, susţinutӑ de d-na profesor Bӑlu Nicoleta
Referat: ‘’Planificarea carierei-destinaţie spre succes’’-susţinut de d-na profesor Cîtu Rodica

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2016-2017-sem I
NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR : NICOLAE VERONICA SIMONA
ZAHARIA DORA
Activitati desfasurate conform atributiilor si planificarii C.S.A.P.
1

Informare si consiliere
Nr. elevilor consiliati individual- 51 ;
Nr. elevilor consiliati in cadrul grupurilor- 713
Nr. parinti consiliati (individual)-20
Nr. Parinti consiliati in cadrul sedintei cu parintii:20
Nr. profesori beneficiari de consultanta ( individual)-21
Teme/Domenii:
1. Cunoastere si autocunoastere
2. Adaptarea elevilor la mediul scolar
3. Adaptarea scolii la nevoile elevilor in conformitate cu standardele curriculare
4. Optimizarea relatiei elevi-parinti-profesori
5. Stil de viata sanatos
6. Prevenirea comportamentelor agresive
7. Absenteism / abandonului scolar

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2016-2017-sem I
NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR : NICOLAE VERONICA SIMONA
Activitati desfasurate conform atributiilor si planificarii C.S.A.P.

2. Implicare in studii psihosociologice la nivel de scoala, C.J.R.A.E., alte institutii:
a) ca organizator
Studiu analiza nevoi formare cadre didactice O.S.6.6 POCU,,Profesori motivati in scoli
defavorizate ‘’—de catre UGIR1903
b) ca participant
Studiul de opționalitate școlară- clasele a XIIa
3. Activitati cu continut metodico-stiintifice
Denumire -Tulburari de comportament
Calitatea de FORMATOR
Institutia organizatoare-Casa Corpului Didactic Mehedinti
Perioada-semestrul I -2 grupe
Nr. Credite-15
curs de formare/perfectionare

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2016-2017-sem I
NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR : NICOLAE VERONICA SIMONA
Activitati desfasurate conform atributiilor si planificarii C.S.A.P.

4.Proiecte educationale interne:
Denumire program: ,,Parteneriatul scoala-familie”- lectorat cu parintii
Denumirea proiectului / programului -,,Consilierea in cariera, o necesitate pentru tineri”
Denumire program:,, Cine sunt eu?”
Denumire program:,,Eu si grupul meu”

5. Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecventa inregistrata
- relaţie deficitară elev – părinte
- cunoastere si autocunoastere
- motivaţie scăzută pentru studiu

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2016-2017-sem I
NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR : NICOLAE VERONICA SIMONA
Activitati desfasurate conform atributiilor si planificarii CSAP

6. Copii cu CES (cu diagnostic)
Nr. cazuri in unitatea scolara: 16
Nr copii in proces de consiliere la nivelul cabinetului:5

7. Nr copii cu parinti plecati in strainatate/ medii vulnerabile:
Nr copii cu parinti plecati in strainatate/ medii vulnerabile in proces de consiliere: 5
8. Nr copii beneficiari consiliere individuala cu probleme ameliorate-22
9. Implicarea in alte proiecte si programe externe:
Titulul proiectului/programului si calitatea :,, Ocupatii/profesii /cariera’’-partener
Institutia: Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor
Tipul: protocol

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2016-2017-sem I
NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR : NICOLAE VERONICA SIMONA
Activitati desfasurate conform atributiilor si planificarii C.S.A.P.

8.Initiere/participare activitati de dirigentie in cadrul unor proiecte educationale:
Activitatea : Responsabilitatea in cadrul grupului; Clasa a IX a A
Activitatea: Stiluri de invatare; Clasa a IX a A
Activitatea: Autocunoastere; Clasa a IX a D
Activitatea: Munca in echipa: Clasa pregatitoare B
Activitatea: Eu si grupul meu: Clasa I A
Activitatea: Programul zilnic al elevul;ui; Clasa a IIa B
Activitatea:Regulamentul clasei noastre; Clasa a IIa B
Activitatea:Consiliere in cariera o necesitate pentru tineri ; Clasa a Xa E
Activitatea:Consiliere in cariera, o necesitate pentru tineri; Clasa a Xa F
Activitatea:Consiliere in cariera, o necesitate pentru tineri;Clasa a XI a A
Activitatea: Consiliere in cariera, o necesitate pentru tineri;Clasa a XIIa A
Activitatea: Consiliere in cariera, o necesitate pentru tineri; Clasa a XIIa D
Activitatea: Consiliere in cariera; Clasa a XIIa

Activitati planificate pentru semestrul al II-lea
-

Implicare elevi in participare Simpozion International ,,Consiliere in cariera”- C.C.D. Mehedintifebruarie
Elaborare activitati consiliere din cadrul Proiectului ROSE- februarie/martie
Initiere si implementare concurs scolar de ,,Ziua Cartii”- aprilie
Implementare program ,,Consilierea in cariera –o necesitate pentru tineri’’-lunar
Consiliere de grup si individuala-lunar
Elaborare si implementare programe individuale de consiliere pentru elevii care provin din medii
dezavantajate pentru prevenirea absenteismului
Alte activitati din ,,Planificare activitati C.O.P.S.’’, conform graficului

PLANIFICARE ACTIVITATE DE CONSILIEREA IN CARIERA
SEMESTRUL AL II-LEA

Etapa/Ședința 1 – Contractul cu clientul
Etapa/Ședința 2 – Motivarea
Etapa/Ședința 3 – Autocunoașterea
Etapa/Ședința 4 – Viziunea profesională și Planul profesional
Etapa/Ședința 5 – Finalizare Plan profesional – Planul de măsuri
Etapa/Ședința 6 – Proiecte profesionale și Traseul educațional
Etapa/Ședința 7 – Elemente de marketing personal și profesional
Etapa/Ședința 8 – Finalizare portofoliu de dezvoltare profesională
Etapa/Ședința 9 – Simularea/Realizarea unui interviu profesional
Etapa/Ședința 10 – Plan de viitor. Evaluarea

