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I.

PREZENTARE GENERALĂ
Având în vedere reorganizarea rețelei școlare a orașului, începând cu data de 01.09.2016,

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică funcționează după cum urmează:
Unitate de învățământ cu personalitate juridică:
Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică
Unități de învățământ arondate ca structuri:
1. Şcoala Gimnazială nr.3 Copşa Mică
2. Școala Gimnazială nr.1 Copșa Mică
3. Școala Primară nr.2 Copșa Mică
4. Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Copșa Mică
5. Grădinița cu program normal nr.2 Copșa Mică
6. Grădinița cu program normal nr.3 Copșa Mică
Conform documentelor de proiectare strategică pe termen scurt, mediu și lung,
managementul unității de învățământ are sarcina de a realiza trecerea de la simpla gestionare și
monitorizare a procesului educațional la definirea propriei identități a noii unității școlare prin:
- realizarea și promovarea unei oferte educaționale atractive care să răspundă așteptărilor
comunității;
- asigurarea desfășurării procesului instructiv educativ la un nivel corespunzător
standardelor de calitate impuse învățământului preuniversitar.
Țintele strategice stabilite pentru realizarea acestor scopuri, în perioada 2016-2021, sunt:
1. Elaborarea ofertei școlii în acord cu cerințele pieței muncii și a elevilor în contextul socioeconomic actual.
2. Îmbunătățirea calității educației din unitatea de învățământ.
3. Asigurarea accesului egal la educație și a consilierii pentru toți elevii.
4. Dezvoltarea competențelor profesionale a personalului didactic
5. Modernizarea bazei materiale
6. Dezvoltarea instituțională prin parteneriate și proiecte interne și internaționale.
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II.

CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ

2.1. Structuri instituționale, administrative și manageriale ale școlii
a) Conducere
Director: prof. Berger Lucia
Director adjunct: prof. Mihalache Cornelia
Consilier educativ: prof. Drăghiciu Delia
Coordonatori structuri:
-

prof. Mărginean Monica (Școala Gimnazială nr.1)

-

prof. Crăsnoveț Mihaela/Avrămiță Ioana (Școala Primară nr.2)

-

ed. Anghel Cornelia (Grădinița cu program prelungit)

-

ed. Peptănuș Letiția (Grădinița nr.2)

b) Consiliul de administrație
Prof. Berger Lucia
Prof. Mihalache Cornelia
Prof. Lal Otilia
Prof. Mărginean Monica
Prof. Gruia Ramona
Prof. Anghel Cornelia
Drăghiciu Paul, reprezentant primar
Szekely Ludovic, reprezentant consiliul local
Moldovan Vlăduț, reprezentant consiliul local
Butian Adriana, reprezentant părinți
Macarei Mircea, reprezentant agent economic
Pop Dorin, reprezentant agent economic
Pănăzan Dana, reprezentant agent economic
Trifon Tania, observayor, reprezentant elevi
Nicolau Mircea, observator, lider sindical

c) Comisii metodice
Comisia educatoarelor – responsabil ed. Peptănuș Letiția
Comisia învățătorilor – responsabil prof. Gruia Ramona
Comisia profesorilor de limba română și limbi străine – responsabil prof. Poșia Luminița
Comisia profesorilor de științe umaniste – responsabil prof. Doroga Irina
Comisia profesorilor de matrmatică, științe și TIC – responsabil prof. Marincaș Nicoleta
Comisia profesorilor de tehnologii – responsabil prof. Rotar Maria
Comisia diriginților/gimnaziu – responsabil prof. Vitalyos Cristina
Comisia diriginților/liceu – responsabil prof. Solomon Laura
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d) Comisii tematice/de lucru cu caracter permanent și/sau temporar
Consiliul pentru curriculum – responsabil prof. Mihalache Cornelia
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) – responsabil prof. Lal Otilia
Comisia pentru perfecționare – responsabil prof. Văduva Maria
Comisia pentru control managerial intern (SCMI)– responsabil prof. Mihalache Cornelia
Comisia pentru proiecte și programe – responsabil prof. Drăghiciu Delia
Subcomisia proiecte europene – responsabil prof. Berger Lucia
Comisia pentru prevenirea violenței – responsabil prof. Mărginean Otilia
Comisia pentru sănătate și securitate în muncă – responsabil prof. Berger Lucia
Subcomisia situații de urgență – responsabil prof. Nicolau MIrcea
Comisia pentru întocmirea schemelor orare – responsabil prof. Lal Otilia
Comisia pentru acordarea ajutoarelor financiare – responsabil prof. Poșia Luminița
Comisia pentru monitorizarea absenteismului și notării ritmice – responsabil prof. Lung Angela
Comisia pentru inventar – responsabil prof. Mihalache Cornelia
Comisia pentru casare – responsabil prof. Rotar Maria
Comisia de achiziții – responsabil ec. Cosma Simona
Comisia pentru recepție – responsabil ec. Comiza Maria/ Muntean Alina
Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare – responsabil prof. Solomon Laura
Comisia pentru elaborarea ROF și RI - responsabil prof. Berger Lucia
Comisia SIIIR - responsabil prof. Berger Lucia
Comisia pentru actualizarea PAS - responsabil prof. Berger Lucia
Comisia pentru distribuire lapte-corn - responsabil ec. Comiza Maria/ Muntean Alina
Comisia pentru organizarea examenelor (diferențe, corigențe) – prof. Mihalache Cornelia
Analiza SWOT – Structuri organizatorice
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-constituirea și organizarea comisiilor conform

- întârzieri în desfășurarea unor activități (ex.:

regulamentelor în vigoare

comisii metodice, )

-adoptarea unei structuri unice a portofoliilor

- necunoașterea, neaplicarea și

comisiilor metodice/ de lucru

nerespectarea unor proceduri pentru diferite

-elaborarea documentelor de proiectare pe

situații (ex. regimul sancționării elevilor

baza unor obiective SMART, cu activități,

pentru absențe nemotivate și abateri

sarcini și resurse precizate clar

disciplinare)

-transparență în decizie, monitorizare și control
-obiectivitate în evaluare
Măsuri: a) monitorizarea respectării planificărilor, planurilor, termenelor stabilite, în general,
b) monitorizarea respectării graficului de asistente/interasistențe și a graficului de control pentru
domeniile funcționale și compartimente
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2.2. Niveluri de învățământ
Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” școlarizează elevi pentru toate nivelurile de învățământ
preuniversitar (învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal), precum și
în toate formele de învățământ (zi, seral și frecvență redusă).

a) Distribuția elevilor pe forme de învățământ
Din totalul de 803 elevi:
-

781 elevi – 94% învățământ de zi
22 elevi – 4,5% învățământ frecvență redusă

b) Distribuția elevilor pe niveluri de învățământ
Preșcolar

Primar

9
122

14
281

Clase/grupe
Elevi

Nivelul de învățământ
Gimnazial
Liceal
16
202

Profesional

8
102

Postliceal

5
96

Distribuția detaliată a elevilor, din fiecare unitate arondată, pe niveluri de învățământ:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2015-2016
Nivel de învățământ

Nr.gr
cl.

2016-2017

Nr.elevi
înscriși rămași

2017-2018

Nr.gr
cl.

Nr.
înscr.

Nr.
răm.

Nr.gr
cl.

Nr.elevi
înscriși

rămași

9

127

117

9

122

121

Preșcolar

9

Grădinița nr.1 – normal

4

4

60

52

4

49

49

Grădinița nr.1 – prelungit

2

2

27

25

2

38

38

Grădinița nr.2

2

2

24

22

2

19

19

Grădinița nr.3

1

1

16

16

1

16

16

Primar

14

278

282

14

284

283

14

281

277

Școala nr.1

2

42

41

2

49

45

2

38

37

Școala nr.2

2

29

31

2

41

43

2

45

45

194

195

1

198

195

168

154

școala nr.3

10

207

210

10

Gimnazial

12

235

225

12

224

223

12

202

199

Școala nr.1

4

66

62

4

60

62

4

56

56

Școala nr.3

8

169

163

8

164

161

8

146

143

Liceal

11

199

176

8

133

126

6

102

92

Liceu zi IX-X

3

60

57

2

33

33

2

33

31

Liceu zi XI-XII

5

79

67

4

65

59

3

46

39

Liceu seral

1

15

7

0

0

0

Liceu frecvență redusă

2

45

45

2

35

34

1

22

22

Învățământ profesional

4

81

76

5

86

84

6

96

95

ÎP 3 ani

3

66

65

5

86

84

6

96

95

Stagii de pregătire

1

15

11

0

0

0

Învățământ postliceal

1

30

22

1

15

9

TOTAL

51

991

935

49

869

842

0

0
47

803

785
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c) Mișcarea elevilor pe parcursul semestrului I

Inscrisi
la inc.
an sc.

Veniti

Plecati

Preșcolar

122

0

0

-Grădinița nr.1

87

87

-Grădinița nr.2

19

19

-Grădinița nr.3

16

0

0

Primar

281

5

6

-Școala nr.1

38

2

3

-Școala nr.2

45

1

-Școala nr.3

198

2

Gimnazial

202

1

-Școala nr.1

56

1

-Școala nr.3

146

Învățământ liceal
-Ciclul inferior
-Ciclul superior
-Liceu FR

22

Învățământ profesional

96

Nivel de învăţământ

Transferati

Exmatric.

Retrasi

Abandon

Ramasi
inscrisi

0

121

1

16
3

277
37

1

45

3

2

195

1

3

199

1

56

1

2

143

102

2

1

33
46

2
1

6

92

6

31
39
22

1

95

Învățământ postliceal

TOTAL

803

6

9

8

6

785

d) Pierderile de elevi (retrageri, neșcolarizare, exmatriculări)

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nivel de
învățământ

2015-2016
Nr.gr
cl.

2016-2017

Nr.elevi
înscriși %pierderi

2017-2018

Nr.gr
cl.

Nr.
înscr.

%
pierderi

Nr.gr
cl.

Nr.elevi
înscriși

% pierderi

Preșcolar

168

154

8,33

127

117

7,87

122

121

0,81

Primar

278

282

1,43

284

283

0,35

281

277

1,42

Gimnazial

235

225

4,25

224

223

0,45

202

199

1,49

Liceal

199

176

11,55

133

126

5,26

102

92

9,80

Învățământ
profesional
Învățământ
postliceal
TOTAL

81

76

6,17

86

84

2,33

96

95

1,04

30

22

22

15

9

40

0

0

0

991

935

5,65

869

842

3,10

803

785

2,24

20 22015-2016
016
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Analiza SWOT – Efective elevi, niveluri și forme de învățământ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-realizarea planului de școlarizare propus
-creșterea

numărului

de

elevi

-există clase cu învățământ simultan cu

aparținând efective mari de elevi, care ar putea funcționa

minorității rome, înscriși în clasa pregătitoare la de sine stătător (ex. clasa pregătitoare și clasa
Școala Primară nr.2

a I-a de la Școala nr.2 și Șc.nr.1)

-scăderea numărului de elevi care părăsesc -efective mici de elevi la clasele liceale de
școala din diverse motive (lipsuri materiale ale început de ciclu (a IX-a)
părinților, dezinteres pentru studiu, plecare în
străinătate, etc) de la 5,56% în 2016 la 3,10% în
2017, la 2,42% în 2017

Măsuri:
-

Propunerea suplimentării cu 1 clasă a planului de școlarizare pentru nivelul primar de la
Școala nr.1 și Școala nr.2

-

Vizite ale cadrelor didactice/ diriginților la domiciliul elevilor pentru a oferi informații
suplimentare părinților și elevilor în scopul înscrierii și frecventării școlii (grădiniță, școală).

-

Cooptarea părinților în activități extrașcolare care conștientizează (elevi și părinți) referitor
la importanța educației.

-

Organizarea programului de consiliere și îndrumare a părinților în parteneriat cu CJRAE.

-

Motivarea elevilor și părinților pentru frecventarea cursurilor prin informarea și aplicarea cu
corectitudine a programelor naționale de acordare a ajutoarelor financiare (grădiniță –
„Fiecare copil la grădiniță”; -primar – rechizite, burse; -gimnazial – rechizite, burse;
-liceu – „Bani de liceu”, rechizite, burse, 200 Euro), învățământ profesional - „Bursa
profesională”, burse, 200 Euro)
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2.3. Resurse umane
2.3.1. Personal didactic de predare
a) Distribuția pe grade didactice
Unitate de
învățământ

Debutant

Grădiniță
Gimnaziu
Liceu
Total

Număr cadre didactice cu gradul didactic:
Definitiv
II
I

2
2
2
6

3
3
6
12

4
1
5

6
21
13
40

Doctorat

1
1

Grade didactice

b) Distribuția pe grupe de vechime
Unitate de
învățământ
Grădiniță
Gimnaziu
Liceu
Total

0-3 ani

3-5 ani

2

1
6

2

7

Vechime în muncă
5-10 ani 10-15 ani
15-20 ani
3
7
2
12

1
8
3
11

3
5
8
16

peste 20 ani
3
4
9
16
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c) Distribuția în funcție de tipul de angajare
Unitate de
învățământ
Grădiniță
Gimnaziu
Liceu
Total

Titular
9
23
15
47

Număr cadre didactice cu gradul didactic:
Suplinitor
Detașat
1
8
6
15

Cumul

0

1
1

0

2

Tipul de angajare

d) Distribuția în funcție de localitatea de domiciliu
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.

Funcția / postul
Cadre didactice
Cadre didactic auxiliare
Personal nedidactic
TOTAL

Localnici

Navetiști

14
2
6
22

50
5
10
65
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2.3.2. Personal didactic auxiliar
Nr.crt.

Funcția / postul

Nr. persoane
încadrate

Studii

Nr.posturi

S
S
S
S/M
S
S

1

1.

Secretar șef

1

2.

Secretar

1

3.

Administrator financiar

2

4.

Administrator patrimoniu

2

5.

Laborant

1

6.

Informatician

1

TOTAL

8

1
2
1,5
1
1

7,5

2.3.3. Personal nedidactic
Nr.crt.
1.
2.
3.

Funcția / postul

Număr persoane încadrate

Număr posturi

4
2
11
17

4
2
11
15

Muncitor
Portar
Îngrijitoare
TOTAL

Situația totală a posturilor
Unitate de învățământ
Grădiniță
Gimnaziu
Liceu
Total posturi: 91,39

Didactice

Posturi:
Didactic auxiliare

11
35
22,89
68,89

2
5,5
7,5

Nedidactice
2
5
7
15

Concursuri de ocupare a posturilor vacante
Au fost organizate următoarele examene/concursuri:
1) Concurs pentru ocuparea pe durată determinată a posturilor didactice vacante: 1 post
educatoare (25 ore), 1 post economie (18 ore), în data de 6 oct. 2017 și pentru un post de
învățător (la Școala Primară nr.2) în data de 14 dec.2017.
2) Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post (0,5 normă) de îngrijitoare
(la Grădinița nr.2), desfășurat în 16 oct.2017.
3) Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de administrator patrimoniu,
desfășurat în 6 dec.2017.
4) Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de laborant, desfășurat în
19 dec.2017.
5) Examen de promovare într-o treaptă profesională superioară pentru administrator
financiar, din treapta III în treapta II, în data de 22 dec.2017.
6) Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de secretar, desfășurat în
27 dec.2017.
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Managementul carierei
a) Perfecționarea prin grade didactice
Sunt înscriși la examenele pentru obținerea gradelor didactice:
1) 1 cadru didactic – definitivat
2) 4 cadre didactice – gradul didactic II
3) 7 cadre didactice – gradul didactic I
b) Formarea continuă a personalului didactic
Cadrele didactice au participat/participă la cursuri de formare și perfecționare:
1) Perfecționarea cadrelor didactice debutante: prof. Avrămiță Ioana
2) Curs CCD „Managementul clasei de elevi” – 25 profesori liceu
3) Perfecționarea cadrelor didactice de limbi străine: prof. Dobe Adriana
4) Definitivarea studiilor universitare de lungă durată: înv. Crăsnoveț Mihaela
5) Doctorat: prof. Marinescu Violeta, prof. Cunțan Lucica
c) Formarea personalului didactic auxiliar și nedidactic
-

Curs de igienă: îngrijitoarele de grupă, îngrijitoare

-

Cursuri de familiarizare cu programele noi de contabilitate (ec.Cosma S.și ec.Cleja A.)

Analiza SWOT – Resurse umane
PUNCTE TARI
-98,15% personal calificat

PUNCTE SLABE
-există discipline fără profesori titulari (educație

-grad înalt de calificare al personalului didactic muzicala, plastică, educație fizică).
(75% grade didactice I și II) și didactic auxiliar -existența unui post vacant de laborant
(75% studii superioare)

-absența psihologului din CAPP (detașat)

-stabilitate ridicată pe post (73% titulari și 66% -număr
suplinitori au continuitate de peste 5 ani).

insuficient

de

îngrijitoare/grupă

cuprinse în statul de funcții pentru grădinițe,

-stabilitate pe post în ciuda celor 78.67% școala nr.1 și nr.2
motivării/

recompensării

cadre didactice navetiste

-imposibilitatea

-19 (30%) profesori înscrişi la grade didactice

financiare pentru îndeplinirea unor sarcini

- Cadru didactic cu doctorat

suplimentare (2%, salariu de merit)

-7 cadre didactice specializate în SSM (unul

-Dificultăți în gestionarea problemelor la clasă

la nivel postuniversitar)

-Utilizarea de către unii profesori în procesul de

-personal didactic auxiliar și nedidactic 100% predare-învăţare a unor metode ineficiente calificat

Lipsa de reacţie a unor profesori faţă de

-disponibilitate la solicitările școlii

comportamentul necorespunzător al unor elevi
-Lipsa de punctualitate (nerespectarea duratei
orei de curs) a unor colegi
-Subiectivitate și inconsecvență în aplicarea
regulamentelor
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Măsuri:
-

Stabilizarea pe posturi prin titularizare (art.253), acordarea continuității la suplinire.

-

Demersuri pentru suplimentarea posturilor de îngrijitoare la grădinița nr.1

-

Desfășurarea activităților metodice planificate

-

Perfecţionarea personalului didactic prin participarea la cursuri de formare

-

Îndrumarea şi monitorizarea activităţii de predare-învăţare prin asistenţe şi interasistenţe

2.4. Resurse materiale și financiare
2.4.1. Baza materială
Lucrările de reparații și achiziție necesare pentru unitățile de învățământ sunt:

1.Liceu
a) Infrastructura
 Sunt necesare intervenții de întreținere și reparație a scărilor de la intrarea în clădirea
principală și zugrăvirea laboratoarelor de informatică.
b) Dotarea materială
 Este necesară dotarea cu echipamente specializate a atelierului de electronică și
dotarea cu materiale consumabile a tuturor atelierelor
 Este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru 3 clădiri;

2. Școlile gimnaziale Copșa Mică
a) Infrastructura
- Școala nr.3
 În interior sunt necesare lucrări de zugrăvire a sălilor de clasă - primar (parter-etaj).
 Deși funcționale, centralele termice ar trebui înlocuite din cauza consumului mare
de combustibil și a gradului scăzut de siguranță și securitate în caz de avarie.
 Clădirea necesită îmbunătățirea rețelei de hidranți.
- Școala nr.1
 Este necesară achiziționarea de mobilier adecvat pentru laboratorul de informatică
 Clădirea necesită lucrări de izolație (fundație) și apoi zugrăvire exterioară
 Este necesară zugrăvirea a cel puțin 50% din sălile de clasă.
 Extinderea sistemului de supraveghere în interior, pe holuri.
- Școala nr.2 Târnăvioara nu necesită intervenții pe termen scurt și mediu.
b) Dotarea materială
 Mobilier pentru copiii înscriși în clasele pregătitoare de la școlile nr.1 și 2.
 Mobilier specific pentru 1 sală clasă pregătitoare – școala nr.3
 Zugrăvirea sălilor de clasă de la parterul școlii nr.3 (clase gimnaziu)
 Dotare cu videoproiectoare (în limita bugetului existent)
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3.

Grădinițele Copșa Mică
a) Infrastructura
- Grădinița cu Program Prelungit nr.1
 Este necesară modernizarea grupului sanitar de etaj și vestiarului de la parter.
 Acoperișul necesită reabilitare completă.
- Grădinița nr.2
 Este necesară reabilitare exterioară prin hidroizolația pereților, tencuire și zugrăvire;
b) Dotarea materială
 Sistem de supraveghere interioară și exterioară la grădinița nr.1.

2.4.2. Lucrări de reparații și achiziții realizate în semestrul I
Lucrare de reparație/amenajare // achiziție
Descriere
Grădinițe

Unitate de
învățământ

Grădiniță

1

Grădinița

2

Grădinița

3

Școala

1

Școala

3

Liceu

Corp
C

-amenajarea sălii de sport
-completare mobilier pentru sălile de program prelungit
-reparații interioare în sala de mese
-1 lucrare de dezinfecție parter
-reparație gard exterior
-lucrări de amenajare a curții
-achiziții: 1 imprimantă color
Școli
-achiziție table albe
-schimbare mochetă grădiniță
-completare mobilier grădiniță
-zugrăvit 2 săli de clasă și 1 vestiar sala de sport
-achiziții: 1 imprimantă color
-amenajare săli profesorale (zugrăvire, reparații pardoseală)
-achiziție mobilier cancelarie
-amenajare sală clasa pregătitoare (extindere, zugrăvire)
Liceu
-documentație pentru obținerea autorizației de securitate la
incendiu (relevee de instalații și scenariu de incendiu)
-extindere rețea hidranți (suplimentare cu 3 coloane hidranți
interiori și 1 hidrant exterior)
-centrală de detecție și alarmare în caz de incendiu
-amenajare sală discuții cu părinții și birou director adjunct

2.4.2 Bugetul de cheltuieli
Nr.
crt.

1
2
3

Categoria

Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale
Investiții

liceu
școală
grădiniță
Suma (mii lei)/ 2015-2016

1150
310
45

1123
285
80

520
100
0

LICEU
2016-2017

LICEU
2017-2018

3100
705
78

3452
618
0
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2.4.3. Ajutoare financiare
Program
CP
I
II-IV
V-VII
VII
Fiecare copil la grădiniță
Alocații elevi CES
Lapte și corn
Studiu și sociale
Burse
Merit
Bani de liceu
Burse profesionale
Decontarea navetei

Grădiniță

Număr elevi beneficiari
Școală
Liceu

TOTAL

23
21
62
71
11

Rechizite
școlare

188

28
104

11
508
75
46

4
14
14
14
69
94

28
15
612
89
60
14
69
94

Analiza SWOT – Resurse materiale și financiare
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-plata la timp a salariilor și decontarea navetei

-întârzieri în plata burselor (sem.I)

pentru personalul didactic

-micșorarea burselor sociale și de studiu

-realizarea unor lucrări de reparații și amenajare

-insuficienta supraveghere a elevilor

care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de

(distrugeri, stricăciuni)

desfășurarea a activității (menționate anterior)

-mobilier învechit în unele săli de clasă:

-realizarea unor lucrări de amenajare de către

(gimnaziu – școala nr.1, grădinița nr.2)

personalul școlii (și elevi!):

-nu există mobilier suficient pentru material

 pictarea cu desene specifice a 2 vestiare

didactic și mijloace de învățământ în 70%

(d-na ed.Nicolau F.)

din spațiile de învățământ din școli

 confecționarea de obiecte decorative/

-absența sistemelor de supraveghere la

panouri, pentru holurile unităților (d-nele ed.: grădinița nr. 2 și școala nr.1 (holuri)
Anghel C, Brătian L., Doda C., Lungu R., -70% calculatoare uzate moral
Peptănuș L,Șoldorfean D și d-na prof.Solomon L) -lipsa autorizației de securitate la incendiu
-asigurarea materialelor consumabile necesare pentru 3 clădiri ale liceului
unei bune desfășurări a procesului instructiveducativ: pentru ateliere, profesori, elevi
-asigurarea stării de igienă și curățenie
Măsuri:
-

Monitorizarea execuției bugetare (eficiență, respectarea legii și alocărilor bugetare)

-

Demersuri pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru liceu

-

Executarea lucrărilor de igienizare și amenajare prevăzute

-

Continuarea dotărilor pentru modernizarea procesului educațional

-

Realizarea de dotări prin efort propriu (ex. confecționare bănci pentru curtea școlii nr.1,2)
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III. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ
3.1. Activitatea managerială
1. Realizarea documentelor de proiectare managerială
Au fost realizate:
a) La nivelul școlii:
-

Planul operațional 2017-2018 al Planului de Acțiune al Școlii 2016-2021: pe baza

constatările efectuate prin monitorizarea PAS, s-a adaptat planul operațional pentru anul școlar
2017-2018, astfel încât să faciliteze atingerea obiectivelor.
- Planul managerial pentru anul școlar 2017-2018 care cuprinde și planurile de intervenție
pentru: îmbunătățirea rezultatelor la examenele de ieșire din sistem, optimizarea evaluării,
combaterea absenteismului și abandonului școlar, asigurarea securității și siguranței în școală a
elevilor și personalului, perfecționarea personalului, promovarea ofertei educaționale și a imaginii
școlii.
- Regulamentul Intern, Regulamentul de organizare și funcționare și Contractul educațional
- Graficul de monitorizare și control
- Graficul de asistențe la ore
- Grafice orare și planificarea serviciului pe școală pentru fiecare unitate
- Fișele posturilor și fișa de evaluare a activității cadrelor didactice de predare și auxiliare cu
indicatorii de performanță stabiliți în cadrul CEAC.
b) La nivelul comisiilor metodice și comisiilor tematice și de lucru
-

Planurile manageriale / programele de activitate

-

Structura portofoliului comisiei metodice și a portofoliului cadrului didactic

c) La nivelul compartimentelor
-

programe de activitate pentru toate compartimentele (secretariat, administrație,

contabilitate)
Serviciile contabilitate/administrație au realizat demersurile necesare pentru:
-

inventarierea anuală a patrimoniului,

-

asigurarea condițiilor materiale și logistice de desfășurarea optimă a activității instructiveducative

-

renegocierea contractelor de prestări servicii necesare bunei desfășurări a activității
(întreținere/verificare centrale termice, mentenanță sisteme de supraveghere, servicii
contabilitate, serviciu extern SSM/SU/PSI, asistența medicală personal și elevi, asigurarea
mentenanței-service-ului pentru centrala de detecție/alarmare în caz de incendiu)

-

revizuirea alocărilor bugetare și realizarea unui proiect de buget pentru perioada
septembrie-decembrie în funcție de alocări, necesități și priorități stabilite.
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d) La nivelul cadrelor didactice
-

Planificările elaborate de cadrele didactice au fost verificate de responsabilii comisiilor

metodice și avizate de conducerea școlii

1. Organizarea și desfășurarea activității
Componența comisiilor, comitetelor, precum și responsabilii acestora au fost stabilite în

-

prima ședință a consiliului profesoral din data de 05.09.2017.
-

Reprezentanții părinților în consiliul de administrație al școlii și în diverse comisii au fost

stabiliți în ședința din data de 21.09.2017.
- Programele de activitate elaborate de fiecare structură (comisie, comitet, compartiment)
au fost făcute publice prin postare pe site-ul școlii și/sau afișare la avizierele unităților.
- Comunicarea sarcinilor de etapă rezultate din documentele de proiectare s-a realizat
electronic, prin utilizarea secțiunii securizate a site-ului școlii (www.gsnicolaeteclu.ro-Comunicări)
- Conform organigramei stabilite și aprobate la începutul anului școlar, responsabilitățile
privind coordonarea activității unităților au fost repartizate între director și directorul adjunct.
Aceștia au fost sprijiniți în activitate de profesorii coordonatori ai structurilor și responsabilii
comisiilor și comitetelor.

2. Monitorizarea activității
a) Monitorizarea internă
Conform graficului de monitorizare și control, au fost monitorizate și verificate periodic:
-

Încadrarea personalului didactic (trimestrial)

-

Desfășurarea activităților planificate ale comisiilor metodice/ tematice (lunar)

-

Asigurarea condițiilor materiale necesare unei bune desfășurări a activității (săptămânal)

-

Desfășurarea unui proces de calitate (asistențe la ore)

-

Completarea documentelor școlare (lunar)

-

Frecvența la cursuri (lunar – tabele absenteism)

-

Realizarea notării ritmice (de 2 ori/semestru)

-

Realizarea și păstrarea unui climat de ordine și disciplină în rândul elevilor (permanent)

-

Realizarea unor condiții optime de igienă și curățenie (permanent)

Acțiunile de monitorizare, verificare și control au fost realizate prin:
-

Discuții cu responsabilii comisiilor, compartimentelor

-

Participarea la activitățile comisiilor metodice

-

Participarea la activitățile extracurriculare

-

Asistente la ore

-

Verificarea documentelor

Au fost elaborate procese verbale și rapoarte, s-au completat fișe de asistențe și fișe de
monitorizare sau verificare.
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b) Monitorizarea externă:


Inspecții a Direcției de Sănătate Publică Sibiu, efectuate de d-na inspector Lupu Alina.,
în 17.10.2017 și 16.01.2018. Au fost verificate toate unitățile de învățământ.

Aspectele care necesită remediere: necesitatea confecționării unor măști de protecție pentru
caloriferele din grădinițe, dozatoare de apă potabilă pentru toate unitățile de învățământ.


Inspecții tematice ale Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, realizate de:

- d-na inspector prof. Pitariu Laura,19.09.2017 pentru evaluarea activității directorilor;
- d-na inspector prof. Pitariu Laura, 19.10.2017, pentru verificarea documentelor manageriale;
- d-na inspector școlar general Simtion Claudia și d-nul inspector școlar general adjunct Bîrză
Gheorghe, în data de 03.11.2017, pentru verificarea propunerile pentru Statutului Elevului, Legea
Educației și Legea manualului;
-d-nul inspector Poplăcean Adrian în data de 15.11.2017 pentru monitorizare PAS și
verificarea încadrării la clasa a V-a, discipline opționale clasa a V-a, programe clasa a V-a;
-d-nul inspector Muntean Daniela în data de 15.11.2017 pentru verificarea documentelor
consiliului de administrație, activitatea diriginților și a consilierului educativ;
-comisie ISJ pentru cercetarea evenimentului din data de 18.01.2018 petrecut la ora de istorie.
Recomandări:
- verificarea semnării condicii de către cadrele didactice și ritmicitatea notării
- utilizarea mijloacelor IT în procesul de predare-învățare-evaluare la clasele de gimnaziu
- utilizarea metodei proiectului și lucrul pe grupe la clasa a V-a
- asigurarea unui climat favorabil pentru toți factorii implicați în actul educațional în urma
incidentului din data de 18.01.2018 (elevi, cadre didactice).


Inspecții de specialitate pentru obținerea gradelor didactice



Control al Poliției orașului Copșa Mică, realizat lunar de ag. Bădescu Aurelian,

reprezentantul Poliției pentru monitorizarea instituției. Se verifică modul de asigurare a serviciului
de pază de către portari și starea de disciplină a elevilor.
Analiza SWOT – Activitate managerială
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-constituirea și organizarea comisiilor conform

- întârzieri în desfășurarea unor activități (ex.:

regulamentelor în vigoare

CSSM)

-elaborarea documentelor de proiectare pe

- necunoașterea, neaplicarea și

baza unor obiective SMART, cu activități,

nerespectarea unor proceduri pentru diferite

sarcini și resurse precizate clar

situații (ex. regimul motivării absențelor,

-repartizarea și delegarea de responsabilități

sancționarea elevilor pentru abateri

-flexibilizare organizațională

disciplinare)

-transparență în decizie, monitorizare și control
-obiectivitate în evaluare
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Măsuri:
-

Monitorizarea activității didactice: analiza documentelor, asistența la ore

-

Monitorizarea activității compartimentelor

-

Monitorizarea respectării legalității în întreaga activitate

3.2. Procesul de predare-învățare-evaluare
3.2.1. Practici și strategii
Metodele și tehnicile de desfășurare a procesului instructiv-educativ sunt
în general metode activ-participative, metode centrate pe elev. Aplicarea acestor strategii este
facilitată, la liceu, de baza materială și resursele educaționale puse la dispoziția elevilor și
profesorilor școlii. Dotarea sălilor de clasă cu videoproiectoare, laptopuri, accesul la internet în
toate sălile de clasă/laboratoarele liceului, creează condițiile necesare desfășurării unui proces de
predare-învățare modern.
Aspecte care necesită remediere:
 Centrarea activității pe formarea de competențe și nu pe reproducerea de noțiuni.
 Asigurarea cadrului necesar desfășurării unei învățări conștiente prin anunțarea
obiectivelor urmărite și asigurarea feedbackului final al activității.

Evaluarea elevilor s-a realizat atât prin metode clasice (lucrări scrise, răspunsuri orale)
cât și prin metode alternative (referate, proiecte, portofolii). Aplicarea testelor inițiale a permis
stabilirea aspectelor care trebuie corectate și a orientat procesul de predare-învătare astfel încât
să se poată atinge standardele curriculare impuse de programele școlare. Pentru optimizarea
procesului de evaluare s-a realizat monitorizarea regulată a ritmicității notării. Situațiile
problematice constatate au fost corectate.
Aspecte care necesită remediere:


Argumentarea notei acordate



Transparență și obiectivitate în evaluare

Analiza SWOT – Practici și strategii predare-învățare-evaluare
PUNCTE TARI
-pregătirea

metodico-științifică

PUNCTE SLABE
a

cadrelor - există situații în care pregătirea pentru oră

didactice permite desfășurarea unui proces nu poate fi probată (prin proiectul unității de
educațional de calitate

învățare, schițe de lecție, fișe de lucru, etc)

-majoritatea profesorilor aplică la clasă metode

-nu

activ-participative

momentele lecției

se

respectă

întotdeauna

etapele/

-elevii nu sunt sprijiniți/ învățați să se
autoevalueze
-nota acordată nu este justificată
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3.2.2. Oferta curriculară
În cadrul procesului instructiv-educativ au fost respectate planurile cadru, planurile de
învățământ și programele școlare pentru toate disciplinele. Oferta pentru curriculum opțional a fost
adaptată solicitărilor elevilor și părinților (CDȘ pentru ciclul gimnazial) și cerințelor comunității și
agenților economici parteneri (CDL pentru clasele IX-X). Programele cursurilor opționale au fost
aprobate de consiliul de administrație al școlii, iar CDL-urile sunt avizate de ISJ Sibiu.

Curriculum la decizia școlii (CDȘ)
Denumirea optionalului (CDȘ)

Cadrul didactic

Clasa/Clasele/
Unitatea de înv.

1

Prietenul meu, calculatorul!

Prof. Stoia Georgeta

VI,VII,VIII-sc1,

2

Micii creatori

Prof. Stoia Georgeta

VA,VB-sc3

3

Minuni fizice si materiale

Prof. Vitalyos Cristina

VI-sc1

4

Lectura ca abilitate de viata

Prof. Marinescu Violeta

V-sc1

5

Matematica aplicata

Prof. Trif Emilia

VIIIA,VIIIB-sc3

6

Cultura civica

Prof. Doroga irina

VIA,VIB-sc3

7

Istorie

Prof. Doroga irina

VIA,VIB,VIIA,

8

Limba franceza

Prof. Tudorancea Magda

VIIIA,VIIIB-sc3

9

Teatru(cerc)

Prof. Tudorancea Magda

Liceu

10

Educatie pentru sanatate

Prof. Marginean Otilia

VA, VB-Sc3

11

Biologie

Prof. Marginean Otilia

V-sc1

12

Educatie tehnologica

Prof. Mihalache Cornelia

VIA,VIB, VIIA, VIIB

13

Informatica

Prof. Draghiciu Delia

VIIIA,VIIIB sc3

Educ. Lungu Raluca

Grupa mare-grad.1

Educ. Cristea Ana

Grupa mare-grad.1

28
29

Ne jucam,invatam,strada sa o
traversam
Ne jucam,invatam,strada sa o
traversam

30

Engleza

Educ. Lungu Raluca

Grupa mare-grad.1

32

Sanatatea, bunul cel mai de pret

Educ. Borțan Adela

Grupa mare-grad.1

33

Engleza

Educ. Bratian Lucia

Grupa mare-grad.1

34

Natura, prietena mea!

Educ Nicula Maria

Grupa mare-grad.1

35

Vreau sa cresc sanatos

Educ. Bratian Lucia

Grupa mare-grad.1

36

Bunele maniere pentru cei mici

Educ. Nicolau Floarea

Grupa mare-grad.1

37

Educatie rutiera

Educ Anghel Cornelia

Grupa mare-grad.1

38

Educatie pentru sanatate

Educ. Soldorfean Delia

Grupa mare-grad.2

39

Noi cantam impreuna, ne distram!

Educ Peptanus Letitia

Grupa mare-grad.2

40

Limba engleza

Prof. Balogh Tunde

Grupa mare-grad.2

41

Armonie si culoare prin ochi de copil

Educ. Muzsnai Melinda

Grupa mare-grad.3
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Curriculum în dezvoltare locală (CDL)
Nr.
crt.

Cl.

1
2

IX

3
4
5

X

6

Specializare / Calificare
profesională
Tehnician operator tehnică
de calcul
Instalator instalații tehnicosanitare și de gaze
Frizer-coafor-manichiuristpedichiurist
Tehnician operator tehnică
de calcul
Instalator instalații tehnicosanitare și de gaze
Comerciant-vânzător

Denumire disciplină CDL

Profesor

Configurarea optimizată a unui
calculator
Pregătirea ţevilor şi conductelor
pentru asamblare
Tehnici de împletire a părului

Berger Denis/
Drăghiciu Delia
Anghel Valentin

Tehnologia lucrărilor electronice

Berger Denis/
Balogh Gabriela
Anghel Valentin

Eficientizarea metodelor de
asamblare a ţevilor
Activitatea unităţilor comerciale

Anghel Marcela

Rotar Maria
Solomon Mircea

Programe extracurriculare aplicate
-

Educație pentru sănătate
Junior Achievement (formarea deprinderilor antreprenoriale)
Firma de exercițiu
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3.2.3. Rezultatele învățării
Situația la învățătură

Observații:
-

% promovabilitate scade ușor la nivelul gimnazial (la 37,4% - Școala nr.1) concomitent cu scăderea numărului de elevi cu rezultate foarte bune

-

Se îmbunătățesc rezultatele la nivelul primar (creștere promovabilitate cu ~ 5% și a elevilor foarte buni cu 4%)

-

La ciclul inferior al liceului și învățământul profesional, crește promovabilitatea (3%) și nivelul pregătirii elevilor; clasa a XI-a A are elevi foarte
buni comparativ cu celelalte clase de liceu

-

Scade nivelul de pregătire al elevilor din ciclul superior al liceului
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Promovabilitatea
la sfârșitul semestrului I 2016-2017 comparativ cu 2017-2018

Rezultate foarte bune
la sfârșitul semestrului I 2016-2017 comparativ cu 2017-2018

Situația disciplinară

Observații:
-

Crește numărul elevilor sancționați pentru absențe la învățământul primar dar scade numărul sancțiunilor acordate pentru abateri disciplinare
La nivelul gimnazial situația notelor scăzute la purtare se menține în aceeași parametri dar scade, ca și la nivelul primar, numărul sancțiunilor
acordate pentru abateri disciplinare
La ciclul inferior al liceului și învățământul profesional, situația la purtare s-a îmbunătățit
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Analiza SWOT – Rezultatele la învățătură și la purtare
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-crește numărul elevilor foarte buni și scade

-procentaj mare al elevilor care manifestă

cel al elevilor cu rezultate mai slabe

dezinteres

-se îmbunătățește situația disciplinară la toate

învăţământ (note slabe, absențe)

clasele (scade numărul notelor scăzute la

-elevi cu deficienţe serioase în educaţie şi

purtate sub7 pentru abateri disciplinare)

comportament, acumulate până la venirea în

-scade absenteismul la liceu și învățământul

școala

profesional (pentru păstrarea burselor

-inconsecvența în aplicarea ROF încurajează

profesionale și ajutorului „Banii de liceu”)

comportamente necorespunzătoare

total

faţă

de

procesul

de

Măsuri:
-

Program de pregătire suplimentară pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare

-

Pregătirea specială a elevilor pentru bacalaureat și evaluare națională

-

Organizarea a două sesiuni de simulare a bacalaureatului (martie 2018 și mai 2018)

-

Monitorizarea absenteismului și a comportamentului elevilor

-

Activităţi de consiliere pentru prevenirea violenţei şi a abaterilor disciplinare grave

3.3. Managementul performanței
Pregătirea suplimentară
Conform graficului de pregătire suplimentară întocmit, elevii au avut posibilitatea de a
participa la ore de pregătire pentru bacalaureat și evaluarea națională, programe de meditații și
consultații pentru recuperarea rămânerilor în urmă. Prezența la programele de pregătire este foarte
scăzută, elevii manifestând un dezinteres major față de pregătire.

Concursuri și olimpiade
În semestrul I nu s-a participat la olimpiade și concursuri de cultură generală sau cultură
de specialitate.
Analiza SWOT – managementul performanței
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-există elevi buni care pot obține rezultate

-dezinteres major al elevilor pentru pregătire

remarcabile la concursuri

-dezinteres al cadrelor didactice pentru

-există interes pentru participarea la concursuri

pregătirea elevilor buni și foarte buni

și competiții cuprinse în calendarul activităților
educative extrașcolare și extracurriculare
-implicarea copiilor din grădinițe în concursuri
Măsuri
-

Participarea la concursuri, simpozioane cuprinse în CAEN, CAEJ în semestrul II

3.4. Parteneriate, colaborări
3.4.1. Proiecte, parteneriate, relația cu familia și comunitatea
În şcoală funcţionează Consiliul Reprezentativ al Părinţilor care se implică în toate
acţiunile importante desfăşurate în şcoală. Preşedintele Consiliului este membru în Consiliul de
Administraţie al şcolii, părinţii find reprezentaţi şi în Comisia de Asigurare a Calităţii, Comisia de
combatere a violenței, Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare şi participă activ la activităţile
la care sunt cooptaţi sau convocaţi.
Există o calaborare serioasă cu toţi preşedinţii comitetelor de părinţi din şcoală.
La nivelul claselor, profesorii diriginţi se confruntă cu probleme serioase în privinţa cooptării
părinţilor spre o relaţie de colaborare cu şcoala. În general părinţii manifestă dezinteres pentru
situaţia şcolară a copiilor lor.
Parteneriatele stabilite cu agenţii economici din zonă au funcţionat şi funcţionează în
continuare, agenţii economici importanţi fiind:


pentru domeniul construcţii: Serviciul Public, S.C.Crisrus S.R.L., SC Renovnik SRL



domeniul economic-servicii: o serie de intreprinderi mici şi unităţi comerciale unde elevii
noştri îşi desfăşoară practica în producţie.



domeniul electronică: S.C.BMB Kabeltechnik S.R.L., SC CaroSystem SRL
S-au stabilit parteneriate cu Casa Corpului Didactic, pentru organizarea de cursuri de

formare în școală (managementul clasei de elevi).
Există o colaborare foarte bună cu Primăria şi Consiliul Local ale oraşului Copşa Mică.
Se derulează un Program de combatere a absenteismului, abandonului şcolar şi
delincvenţei juvenile cu Poliţia Copşa Mică.
S-au stabilit următoarele parteneriate pentru derularea unor proiecte educaţionale:
-cu Primăria orașului Copșa Mică, pentru derularea proiectului pe teme de ecologie şi
protecţie mediului precum și de responsabilizare civică și ecologie. După acțiunea de ecologizare
desfășurată în luna septembrie urmează a fi organizată în luna aprilie curățenia de paști (program
de voluntariat).
-cu şcolile generale din Copşa Mică şi zonă pentru promovarea ofertei educaționale și
pentru consilierea elevilor cu privire la traseele educaționale posibile după finalizarea clasei a VIIIa și apoi, după finalizarea învățământului obligatoriu.
- cu școli din județ și țară pentru participare la activitățile unor proiecte educaționale pe
diverse teme (coordonate la nivelul unității de cadrele didactice din grădinițe, școli, liceu)
S-a pregătit desfășurarea campaniei „Școala și Comunitatea” ediția a V, acțiune inițiată
de Primăria orașului care are ca scop informarea opiniei publice cu privire la finanţarea unităţilor
de învăţământ şi modul de utilizare de către şcoli a alocărilor provenite de la bugetul local al
oraşului și care marchează începutul acțiunilor de popularizare a ofertei educaționale pentru anul
școlar viitor.
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Eco-Școala
Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" Copşa Mică s-a înscris în programul Eco-Școala
începând cu anul 2014. Având în vedere problemele de mediu identificate, temele abordate în
cadrul programului au fost Apa, Plantări, Curtea Școlii, și Managementul deșeurilor. Activitățile
specifice organizate și desfășurate în fiecare an, la care au participat elevi, profesori, părinți,
membrii și reprezentanți ai comunității locale, au contribuit la dezvoltarea unui comportament
responsabil față de mediu, la conștientizarea importanței curățeniei și a menținerii unui mediu curat
pentru o viață sănătoasă, oglindite în principal în aspectul îngrijit și curat al spațiilor de învățământ
și al curții școlii.
Rezultatele obținute prin activitățile desfășurate pe parcursul anilor în care liceul a fost
înscris în program, au fost apreciate în cadrul evaluării externe din data de 14 mai 2017, de comisia
desemnată de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, concluzionându-se că au contribuit la
atingerea obiectivelor specifice ale programului. Astfel Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” a obținut
statutul de Eco-Scoală și simbolul programului – Steagul Verde.
Implicarea școlii în programul Eco-Școala continuă în anul școlar 2017-2018, temele
alese fiind Curtea Școlii și Managementul deșeurilor.
Proiect european Erasmus+
Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică implementează în anul școlar 2017-2018
proiectul de mobilități VET Erasmus+ „Stagii europene pentru formarea profesionala in domeniul
electronicii”, pe o durată de 12 luni, în perioada 01.08.2017 - 31.07.2018, în partneneriat
cu Euromind Projects (organizație intermediară) si TinkPink Technological Solutions (organizația
de primire).
Acest proiect a obținut o finanțare de 30.484 euro și urmareste imbunatatirea calitatii
pregatirii profesionale în domeniul electronica prin stagii de practica pentru 14 elevi de clasa a XIa, organizate într-o țară a Uniunii Europene. Plasamentul elevilor la locul de munca intr-o firma de
profil din Sevilla, Spania, prilejuieste elevilor exersarea comportamentului profesional intr-un cadru
real, dezvoltarea abilitatilor de comunicare si de relationare care vor facilita in viitor tranzitia la viata
activa si insertia cu succes pe piata muncii. Printr-o experienta castigata intr-un context european,
elevii au posibilitatea de a-si forma abilitati necesare pentru toata durata vietii, care alaturi de
formarea profesionala initiala contureaza un profil socio-profesional de succes pentru comunitatea
europeana.
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IV.MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Activitatea de evaluare și asigurare a calității a fost realizată de comisia special înființată
în acest sens cu decizia nr. 20/21.09.2017, coordonată de prof. Lal Otlia.
Raportul de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2016-2017 a fost prezentat și
aprobat în ședința Consiliului de administrație din data de 29.09.2017 și postat pe site-ul ARACIP
și site-ul școlii.
Principalele obiectivele CEAC stabilite pentru anul școlar 2017 – 2018 sunt:
1. Stabilirea şi organizarea comisiei de asigurare a calităţii
2. Stabilirea planurilor de îmbunătăţire a activităţii din şcoală
3. Optimizarea predării-învăţării (în vederea diminuării mediocrităţii și a insuccesului şcolar)

4. Consilierea şi colaborare ale şcolii orientarea elevilor în obţinerea unei bune pegătiri care
să le permită o integrare rapidă pe piaţa muncii.
Activitățile stabilite pentru semestrul I s-au derulat conform planificării, după cum urmează:

-

Analiza rapoartelor de autoevaluare ale profesorilor; analiza rapoartelor de activitate a
comisiilor metodice

-

Propunerea, discutarea şi aprobarea planurilor de îmbunătăţire

-

Verificarea documentelor de proiectare și planificare a profesorilor și comisiilor

-

Verificarea și monitorizarea utilizării materialului didactic

-

Monitorizarea progresului școlr și al rezultatelor elevilor

-

Monitorizarea activităților extrașcolare și extracurriculare
Un aspect importat al activității CEAC a fost reprezentat de revizuirea procedurilor și

completarea celor existente prin elaborarea altor proceduri necesare. Astfel s-a asigurat existența
următoarelor documente:

-

proceduri de iniţiere, monitorizare şi revizuire a CDS/CDL şi a activităţilor desfăşurate;

-

proceduri de evaluare a rezultatelor învăţării;

-

proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral, a accesibilității resurselor
adecvate învăţării;
La nivelul unității s-a actualizat baza de date SIIIR și au fost încărcate materialele necesare

pe platforma ARACIP. A existat o procupare permanentă pentru asigurarea transparenței
informațiilor de interes public șipentru realizarea unei comunicări interne și externe eficiente.
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V.ANEXE
5.1. Activități extrașcolare
RAPORT
Privind activitatea din cadrul comisiei școlare pentru activități școlare și extrașcolare în
anul școlar 2017 – 2018
Activitățile extrașcolare propuse prin planul muncii dirigintelui s-au realizat în marea lor
majoritate.
Pe lângă aceste activități s-au mai derulat și altele după cum urmează:
-

În 26 septembrie 2017 au avut loc în CDI activități dedicate “Zilei Europene a Limbilor”

-

În 30 septembrie 2017 elevii școlii noastre au participat la ULB Sibiu la “Noaptea
cercetătorilor 2017

-

În 5 octombrie 2017 s-au desfășurat activități specifice pentru Ziua Mondială a Educației.

-

În 22 octombrie 2017, elevii de nivel liceal au participat la Ziua Porților Deschise la
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a UBB Cluj Napoca.

-

În octombrie și noiembrie 2017, în CDI și în sălile de clasă, foarte mulți elevi au desfășurat
acțiuni dedicate zilei de Halloween (confecționare produse specifice acestei zile din
bostani, frunze uscate, flori, lumânări, etc).

-

În perioada 30.10 – 3.11.2017, s-a desfășurat la nivel liceal “Săptămâna altfel”.

-

În 31 octombrie 2017 elevii școlii noastre au organizat Festivalul Toamnei cu tema “Culorile
toamnei”, unde au fost realizate lucrări specifice acestui anotimp.

-

În 2 noiembrie 2017 s-a desfășurat o excursie la Sinaia (în “Săptămâna altfel”), cu sprijinul
financiar al domnului profesor Circa Adrian, la care au participat elevi de liceu.

-

Tot în luna noiembrie – în Săptămâna Educației Globale – au fost desfășurate activități
specifice.

-

În 3 noiembrie 2017 elevii claselor a XII-a au realizat un frumos spectacol dedicat bobocilor
– “Balul Bobocilor”

-

În 17 noiembrie 2017, cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței, în CDI s-a desfășurat un
seminar în care, prin eseuri, desene, prezentări PowerPoint și video, elevii au înțeles că
trebuie să fie mai toleranți și înțelegători cu ceilalți.

-

În 22 noiembrie 2017, s-a desfășurat acțiunea DRUMUL COLORAT – Cum traversezi
strada – cu scopul dezvoltării deprinderilor de educație rutieră la cei mici.

-

În 28 noiembrie 2017, echipa de fotbal a liceului a participat la Agnita la un turneu.

-

În decembrie 2017 s-au desfășurat activități dedicate Zilei Naționale a României, 1
Decembrie.

-

În 5-11 decembrie 2017 s-a desfășurat cu elevii de liceu ORA DE PROGRAMARE, în care
aceștia au descoperit tainele programării într-un mod atractiv.
30

-

În preajma Crăciunului, elevii au învățat despre taina spovedaniei, la Biserica Ortodoxă
Copșa Mică. Un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale au participat la o excursie în Sibiu unde
s-au familiarizat cu obiceiurile și tradițiile naționale. Elevii de nivel liceal au realizat un
atelier de decorațiuni pentru Crăciun.

-

Ultima zi de școală din anul 2017 a fost dedicată Crăciunului. Elevii școlii noastre au realizat
un amplu program artistic cu participarea tuturor.

-

În luna ianuarie a fost aniversat marele nostru poet Mihai Eminescu, printr-o serie de
activități realizate împreună cu elevii în CDI.

-

La sfârşitul lunii ianuarie s-a organizat în CDI o activitate de succes care a marcat Ziua
Unirii.

Întocmit de Consilier Educativ,
prof. Delia Drăghiciu
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5.2

Comisia metodică a învățătorilor

RAPORT
privind activitatea desfășurată în semestrul I

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus
următoareleobiective:
 Asigurarea calităţii actului educaţional;
 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; utilizarea de strategii activparticipative;
 Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
 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.
Întreaga activitate a comisiei metodice a învățătorilor pe parcursul semestrului I, an școlar 20172018 s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate compartimentele lor,
la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional sau din punct
de vedere al conţinuturilor.
Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit individual şi în colectiv să realizeze la parametri
cât mai ridicați, indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui compartiment.
1. CURRICULUM
Planificarea și proiectarea unităților de învățare s-au realizat ținând cont de precizările

din

ghidurile metodologice, respectându-se planurile cadru și programele școlare.
Schemele orare sunt bine întocmite respectând caracteristicele colectivului de elevi cu care se
lucrează și reflectând nevoile clasei.
În general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de învățare în parte,
făcându-se posibilă o evaluare eficientă la perioade scurte de timp și stabilirea unui plan remedial
acolo este cazul.
Planificarea este personalizată și reflectă specificul clasei la care se lucrează, ținându-se cont de
caracteristicile psihice ale colectivului și de nivelul de cunoștințe, priceperi și deprinderi.
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic, în conformitate cu ceea ce și-au planificat,
aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform
planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi tematice. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei
clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele
operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi
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standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi
interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ
pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.
2. COMUNICARE
Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a
mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar să se regândeasca demersul didactic astfel
încat cadrele didactice să adopte strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă
condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii,
conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, problematice.
În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi-învăţător, fiecare dintre noi a selectat
modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii. În activitatea de formare şi educare au fost
stabilite obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le în:


activităţi de formare;



de informare;



experimentare;



interpretare;



aplicare în diverse situaţii.

Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi de evaluare, folosindu-se modalităţi alternative.
În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a dat
rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de
învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor
acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii.
De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi temeinică
formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea demersului
didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific
unor domenii conexe.
3. RELAȚIA CU FAMILIILE ELEVILOR
Pentru a menţine relaţia școală-familie, am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii, dar şi a celor de
consiliere, informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment, semnalându-se orice neregulă
de ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative a fost implicată familia, ţinându-se cont de
unele opinii formulate: serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru prin donaţii voluntare, acţiuni de
gospodărire sau autofinanţare.
Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul colectivului
nici o abatere de la normele de disciplină şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost îmbunătăţită.
Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au reliefat faptul
că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale colectivului de elevi .
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4. EVALUAREA REZULTATELOR ȘCOLARE
Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi apelând
la strategii de evaluare alternativă.
Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru
unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de performanţă,
stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior (ca urmare a concluziilor în
urma analizei acestora) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea evaluărilor de
observaţii şi aprecieri, folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului de învăţare.
5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a amenajat spaţiul
de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ,
estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform
particularităţilor de vârstă şi individuale .
În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am consolidat
deprinderi de citit-scris, socotit, explorare/investigare, interpretare pe baza observaţiilor directe sau
a experienţei de viaţă personală .
Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de învăţare:
învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, observaţiei directe, foneticoanalitico-sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului individual.
În acest fel, elevii claselor CP-IV au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare formative și
sumative însuşirea competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu.
6. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE
În cadrul comisiei metodice, s-au derulat următoarele activități:
 Analiza planurilor cadru/programelor școlare/proiectare didactică/evaluare inițialăpropunător Gruia Ramona
 Analiza rezultatelor evaluărilor inițiale- propunător Vasiu Viorica
 Statutul elevului, abordarea diferențiată în procesul de predare-învățare-evaluarepropunători Gruia Ramona, Macarei Gabriela
 Tema pentru acasă. Schimb de bune practici- propunător Radu Melinda
 Evaluare sumativă- propunător Vasiu Viorica
Pe parcursul semestrului I, cadrele didactice din învățământul primar au desfăşurat şi s-au
implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare.
 Parteneriate educative: Fii inteligent, nu lovi cu pumnul! și Prietenul meu, polițistul
– propunători Gruia Ramona și Sărășan Hajnal, colaboratori Poliția Orașului și Poliția
Locală
 Clubul de lectură- propunători sărășan Hajnal, Soare Denisa, Macrei Gabriela, Vasiu
Viorica
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 Ieșire in natură- propunători Macarei Gabriela, Vasiu Viorica, Pridon Maria, Gorgenyi
Camelia, Sărășan Hajnal, Radu Melinda, Coman Alina, Soare Denisa, Albu Tatiana,
Gruia Ramona
 Salvați planeta Pământ! – propunător Indrea Monica
 Ziua curățeniei – propunător Crăsnoveț Mihaela
 Ziua educației – propunători toți învățătorii
 Carnavalul toamnei – propunător Avrămiță Ioana
 Ziua mondială a animalelor- propunător Albu Tatiana
 Halloween – propunători toți învățătorii
 Focul, prieten sau dușman- propunător Albu Tatiana
 Traversez corest strada?- propunător Gruia Ramona
 Concursul fructelor- propunător Nemeș Ioana
 Frunze ruginii- propunător Sărășan Hajnal
 Culorile toamnei – propunător Crăsnoveț Mihaela
 Teatru de păpuși – propunător Avrămiță Ioana
 Ziua Națională a României – propunători toți învățătorii
 Noi și mediul- propunător Gorgenyi Camelia
 Serbare de Crăciun – propunători toți învățătorii
 Dor de Eminescu- propunători toți învățătorii
 Omul de zăpadă al școlii- propunători Ciolan Diana, Avrămiță Ioana
 Pe-al nostru steag e scris unire! – propunători relativ toți învățătorii

7.

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma
autoevaluării obiective, dar şi subiective .
Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind
eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv.
Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea
în demersul didactic a noutăţilor metodologice.
Participarea la consfătuiri, cercuri metodice, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor
parteneriate educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă.

8. CONCLUZII
Puncte tari:


Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor
educative derivate dintr-o problematică educativă diversă;



Diversitatea programului de activităţi educative;
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Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului
şcolar;



Existenţa parteneriatului educaţional cu familia și comunitatea în vederea
responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional;

Puncte slabe


Activitatea supraîncărcată a cadrelor didactice de problemele administrative, situaţia
familială a elevilor;



În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe
caracterul educativ al conţinutului;



Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi;

Oportunități


Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii;



Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi
asumarea de roluri;



Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor;



Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii.

Amenințări


Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea
componentei educative;



Oferta negativă a străzii şi internetului;



Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală.
Întocmit de responsabil comisie,
prof.înv.primar Gruia Ramona
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5.3.

Comisia profesorilor de limba română și limbi străine

RAPORT
privind activitatea Comisiei metodice a profesorilor de limba română şi limbi
străine pe semestrul I
Comisia metodică a profesorilor de limba română şi limbi străine şi-a propus să
desfăşoare activităţi instructiv-educative care să conducă la rezultate mulţumitoare în planul
învăţării, respectiv la evaluarea naţională şi bacalaureat, toate acestea bazându-se pe:
1. Cunoaşterea colectivelor de elevi;
2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu
caracter compesator, de natură ameliorativ-formativă;
3. Dorinţa de îmbunatăţire a relaţiei de comunicare cadru didactic-cadru didactic şi elev-cadru
didactic;
4. Nevoia de adaptare rapidă la schimbările survenite la nivelul unităţii de învăţământ;
5. Deschidere în

aplicarea unor strategii de lucru care să asigure înţelegerea noilor

conţinuturi şi aplicarea lor în temele de lucru.
Comisia şi-a desfăşurat activitatea conform Planului managerial, concretizat în Planul de
activitate general şi tematic, activităţile propuse la început de semestru realizându-se conform
calendarului, pe domenii funcţionale, după cum urmează:
1. Curriculum şi evaluare:


S-a realizat analiza şi diagnoza activităţii comisiei în anul şcolar anterior,
proiectându-se activitatea pentru anul şcolar curent la nivel de Plan managerial,
Plan de acţiune general, tematica întâlnirilor de lucru.



S-au întocmit la timp şi corect planificările calendaristice şi pe unităţi de învăţare
pentru disciplinele din cadrul comisiei, precum şi documentele curriculare la nivel
de cursuri opţionale şi cercuri (limba franceză şi teatru), toate primind aviz favorabil
din partea conducerii unităţii.



S-au administrat teste iniţiale la toate disciplinele, rezultatele fiind centralizate şi
analizate în cadrul şedinţelor de lucru, stabilindu-se măsuri remediale în funcţie de
situaţiile identificate.



Tezele s-au desfăşurat conform graficului, rezultatele obţinute făcând obiectul
analizei ca parte a grilelor de progres realizate de către fiecare cadru didactic şi
analizate în cadrul întâlnirii tematice.



S-a organizat simularea la nivel judeţean EN şi BAC, rezultatele fiind centralizate şi
comentate în raportul specific, existent la dosarul comisiei şi înaintat către ISJ Sibiu,
raport care conţine şi o secţiune dedicată măsurilor remediale ce se impun, în
funcţie de caz.
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Evaluarea iniţială, formativă şi sumativă s-a realizat conform standardelor în
vigoare, îmbinându-se metode tradiţionale şi moderne de evaluare (orală, scrisă,
proiect, autoevaluare, portofoliu), cu obiective clare, itemi de toate tipurile şi grile
de evaluare aduse la cunoştinţa elevilor înca de la începutul semestrului.

2. Resurse umane:


Fiecare cadru didactic şi-a desfăşurat activitatea, conform încadrării.



Au fost realizate şi inspecţii la clasă, conform calendarului perfecţionării cadrelor
didactice: 2 inspecţii speciale pentru definitivat la disciplina limba engleză – prof.
Dobre Adriana



Interasistenţele între membrii comisiei au fost un prilej de schimb de experienţă şi
bune practici între colegi, în vederea realizării obiectivelor educaţionale.



Orele de pregătire suplimentară pentru EN şi BAC s-au desfăşurat conform
graficului.



Comunicarea la nivel de comisie a fost bună şi fulxul informaţional destul de rapid
şi la obiect, având în vedere faptul că ne desfăşurăm activitatea în clădiri diferite.

3. Resurse materiale:


Au fost procurate auxiliare didactice, în funcţie de necesităţi şi de disciplinele de
învăţământ, s-au folosit mijloacele didactice tradiţionale şi moderne din dotare,
respectiv cele confecţionate de cadrele didactice şi elevi, conform tematicii impuse
de obiectele de studiu.



S-au întocmit referate de necesitate pentru materialele necesare desfăşurării
activităţii membrilor comisiei (hârtie, dosare etc), solicitările fiind onorate.

4. Dezvoltare şi relaţii comunitare/ activităţi extracurriculare:


S-au desfăşurat o serie de activităţi extra-curriculare precum:
 21.09.2017, Ziua păcii, clasa a VII-a, prof. Dobre Adriana
 26.09.2017, Ziua europeană a limbilor străine, clasele V-VIII, prof.
Marinescu Violeta, Dobre Adriana, Balogh Tunde/ clasele IX-XII, prof.
Tudorancea Magda, Poşia Luminiţa, Zevideanu Alina
 05.10.2017, Mini-enciclopedia educaţiei, clasele a V-a A, a VI-a A,B, a VIIa B, prof. Poșia Luminița; Ziua educaţiei, clasele V-VIII, prof. Balogh Tunde/,
clasa a V-a B, prof. Grecu Gianina;
 28.10.2017, Halloween – Cea mai înfiorătoare clasă, CP-VIII, prof. Balogh
Tunde
 31.10-04.11.2017, Toamna în artă şi literatură, clasele IX-XIII, prof.
Tudorancea Magda, Poşia Luminiţa, Zevideanu Alina, Grecu Gianina
 31.10.2017, Festivalul Toamnei, clasele IX-XII, prof. Tudorancea Magda,
Poşia Luminiţa
 29.11.2017, Ziua naţională a României, clasa a VII-a, prof. Dobre Adriana
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 20.12.2017, vizită la Târgul de Crăciun din Sibiu, clasele VIII A,B, prof.
Marinescu Violeta/ Minunăţiile Crăciunului, clasele IX B,C, X B, prof. Grecu
Gianina, Zevideanu Alina
 13.01.2018, Mihai Eminescu – poet naţional, clasele V-VIII, prof. Marinescu
Violeta, Miron Nicolae
 15.01.2018, Mihai Eminescu – poet naţional şi universal, clasa a V-a B, prof.
Grecu Gianina
 În perioada 30.10 – 03.11.2017 s-au desfăşurat la liceu activităţile din cadrul
programului „Şcoala Altfel”
Analiza SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
- dezinteresul elevilor faţă de lectură şi faţă de

- cadre didactice calificate;

- parcurgerea materiei la fiecare disciplină, şcoală în general;
conform

planificărilor

prin

valorificarea - lipsa de lecții deschise/ referate;

conținuturilor programei;

-insuficienta

utilizare

resurselor

TIC

în

- munca suplimentară și gratuită a unor cadre activitatea profesorilor (de gimnaziu);
didactice pentru elevii din clasele terminale în - neparticiparea la activităţi la nivel judeţeanvederea susținerii examenului de bacalaureat, regional-naţional
respectiv evaluare naţională;

- neparticiparea la cursuri de formare.

- ținuta profesională a cadrelor didactice.
AMENINȚĂRI

OPORTUNITĂȚI

- atenția tot mai mare a elevilor îndreptată spre - o bună motivaţie din partea unor elevi capabili
calculator, internet;

de performanţă;

- rezultate modeste la simularea EN şi BAC din - colaborarea cu alte școli;
luna martie;

- utilizarea resurselor TIC;

- absenteismul unor elevi;

- motivația unor elevi pentru competiție

- demotivarea cadrelor didactice.

- participarea la cursuri de formare
- derularea de proiecte de parteneriat cu alte
instituţii de învăţământ.

În concluzie, considerăm că activitatea comisiei noastre a fost una eficientă, productivă la
aproape toate nivelurile vieţii şcolare, având în vedere contextul socio-profesional în care ne
desfăşurăm activitatea, respectiv nivelul cultural şi motivaţional al elevilor noştri, activitatea noastră
fiind rezultatul implicării, dedicaţiei şi profesionalismului membrilor comisiei şi, nu în ultimul rând,
al cooperarii armonioase şi muncii în echipă.
Prof. Poșia Luminița
Responsabil comisie metodică

39

5.4

Comisia metodică a profesorilor de științe umaniste

RAPORT
de activitate a profesorilor de științe umaniste, arte, educație fizică și sport
In anul scolar 2017-2018, comisia a continuat sa fie compusa din cadrele didactice care
predau discipline din ariile curriculare “Om si societate”, “Arte” si “Sport”, cu specificatia ca
disciplina Educatie plastica este predata de catre un institutor de la invatamantul primar, iar
Educatie muzicala de cadre didactice cu alta specializare. Responsabilul comisiei a intocmit
raportul de activitate pe anul scolar 2016-2017, planul managerial si planul de activitati pe anul
scolar 2017-2018.
Cadrele didactice si-au intocmit planificarile calendaristice in conformitate cu standardele
curriculare si tinand cont de particularitatile claselor avute in incadrare, iar pe parcursul semestrului
au intocmit planificarea unitatilor de invatare. Pana la inceputul lunii octombrie, membrii comisiei
si-au intocmit portofoliile de evaluare, completarea si monitorizarea acestora desfasurandu-se pe
intreg parcursul anului scolar.
Au fost aplicate testari initiale la inceput de an scolar, fiecare membru intocmind o statistica
pe clase si o interpretare a rezultatelor, care vor fi apoi analizate comparativ cu rezultatele evaluarii
sumative de la sfarsitul anului scolar.
Pe parcursul semestrului membrii comisiei au incercat sa utilizeze cat mai multe metode
activ-participative in procesul instructiv-educativ.
Evaluarea cunostintelor acumulate de catre elevi s-a facut periodic si in functie de
parcurgerea materiei. Metodele alternative de evaluare au fost utilizate sub forma referatelor, a
portofoliilor/proiectelor realizate de catre elevi.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
-intocmirea de catre toti profesorii la timp si in conformitate cu Curriculumul National a
planificarilor calendaristice si pe unitati de invatare
-utilizarea strategiilor didactice moderne, a metodelor activ-participative
-proiectarea didactica in functie de specificul clasei, al elevilor (ex. elevii cu CES)
-organizarea de sesiuni de comunicari, a unor activitati interdisciplinare,utilizare de lectii pe suport
electronic( platforma AeL, CDI)
-realizarea procesului instructiv de cadre didactice calificate
-colaborare eficienta cu partenerii sociali (Politia , Biserica , Consiliul Local), precum si cu Clubul
elevilor
-activitati cultural-artistice desfasurate la nivel local (Ziua persoanelor in varsta, Ziua Educatiei,
1DECEMBRIE, obiceiuri de Craciun)
-activitatile desfasurate un cadrul saptamanii “Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”
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PUNCTE SLABE
- numarul mic de lectii demonstrative,interasistente
-lipsa de interes a unor elevi pentru performanta
-numarul insuficient de calculatoare imprimante, aparate xerox, flip-chart, videoproiectoare etc.
-colaborarea cu familia

OPORTUNITATI
-aplicarea testelor initiale ca modalitate de planificare a procesului instructiv-educativ
-existenta platformei AeL si a CDI
-numarul profesorilor cu grad didactic I, II
-continuarea achizitionarii de material didactic, mobilier, aparatura moderna
-incheierea acordului de parteneriat cu familia
AMENINTARI
-mediul social din care provin unii elevi
- devalorizarea scolii, ca si etapa in dezvoltarea socio-profesionala a tinerilor
Activităţi desfăşurate în cadrul Comisiei de ştiinţe umaniste, arte si sport în anul
şcolar 2017-2018,semestrul I:
-Întocmirea planificărilor calendaristice, a proiectelor unitatilor de invatare
-Intocmirea dosarului comisiei: componenta, responsabilitati, raport de activitate pe anul
scolar anterior, analiza SWOT, plan managerial, plan de activitati
- Analiza testarilor initiale, stabilirea planului de remediere
SEPTEMBRIE
-Ziua mondiala a curateniei, prof. Lung Angela si prof. Cuntan Lucica
OCTOMBRIE
-Ziua persoanelor varstnice, prof. Suciu Aurelian-program artistic, clasa a V-a B
-Ziua Educatiei, activitati desfasurate de intreaga comisie
-Ziua Mondiala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale,prof. Lung Angela, clasa a VIII-a B
-Concursuri sportive, prof. Matefi Geanina si prof. Nan Eugen
Gimnaziu: campionat de fotbal, sah si moara, concurs atletism
Liceu: campionat de fotbal-baieti,tenis de masa-baieti, badminton baieti/fete
-Tineri impotriva violentei, prof. Solomon Laura, clasa a IX-a C, colaborator Politia Copsa Mica
NOIEMBRIE
-Frumusetile toamnei, prof. Solomon Laura, clasa a IX-a C
-Concurs de realizare de postere cu tema “Prima afacere” in cadrul programului European
Vocational Skills Week, prof. Solomon Laura, clasele IX-XII
-99 de ani de la Unirea cea Mare
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“Noi suntem romani”, prof. Doroga Irina, clasa a VII-a A,B in colaborare cu prof.
Marginean Otilia, clasa a IV-a B-inv. Sarasan Hajnal si clasa a I-a A-inv. Gruia Ramona, prof. Suciu
Aurelian-prezentare ppt, confectionare de stegulete si demne de carte cu motive nationale,
moment artistic
“1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei”, prof. Jucalea Adrian in colaborare cu
prof. Miron Daniel, prof. Marinescu Violeta, prof. Marginean Monica-prezentare ppt, moment
artistic, clasa a V-VIII, NR.1
“1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei”, prof. Solomon Laura, clasele IX-XII
DECEMBRIE
-Magia Craciunului
Serbare de Craciun: prof. Suciu Aurelian, clasa a IV-a A; prof. Jucalea Adrian, clasa
a V-VIII, NR.1
Colind la Primarie: : prof. Suciu Aurelian, clasa a I-a A-inv. Gruia Ramona
Craciunul, sarbatoare in sufletul nostru-colinzi, cadouri, clasa a IX-a C
IANUARIE
-Unirea cea Mica, 24 Ianuarie 1859: prof. Doroga Irina, clasa a VII-a A,B,prezentare ppt si
dezbatere(intrebari-raspunsuri); prof. Jucalea Adrian in colaborare cu prof. Miron Daniel, prof.
Marinescu Violeta, prof. Marginean Monica-prezentare ppt, clasele V-VIII, NR.1, prof. Solomon
Laura, clasele IX-XII
-Concurs de forta: prof. Matefi Geanina, clasele V-VIII, NR.1 si 3

Responsabil comisie,
prof. Irina Doroga
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5.5. Comisia metodică a profesorilor de științe realiste
RAPORT
de activitate

Activitatea metodica a comisiei, a cuprins activitati specifice care au vizat urmatoarele
obiective: creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ, optimizarea activităţii catedrei,
evaluarea randamentului şcolar şi pregătirea suplimentară a elevilor, integrarea mijloacelor tehnice
în procesul de predare-învăţare-evaluare, cu un accent pe metode si tehnici inovative, dobandite
la cursurile internationale din cadrul prgramului Erasmus +.
In cadrul primei intalniri, care a avut loc in luna septembrie, au fost analizate programele
scolare, a fost discutat modul de intocmire a planificarilor calendaristice si a unitatilor de invatare,
a portofoliului profesorului si elevilor, cu alte cuvinte, prima intalnire a fost una organizatorica.
In cea de-a doua intalnire, cea din luna octombrie, au fost analizate rezultatele testelor
initiale si intocmite planuri remediale. O atentie sporita a fost acordata rezultatelot testarii initiale
ale claselor a XII-a, in perspectiva examenului de bacalaureat si a masurilor ce se impun in
vederea imbunatatirii rezultatelor la acest capitol. S-a elaborat un grafic de pregatire pentru
bacalaureat, din pacate frecventa elevilor este redusa. Tot in cadrul aceleasi intalniri, a fost
analizata si discutata fisa de autoevaluare, care mai apoi intr-un atelier de lucru la care au patricipat
toti responsabilii comisiilor metodice a fost revizuita.
In luna noiembrie, a avut loc o dezbadere pe marginea structurii fisei de observaţie a lecţiei,
pentru asistente si interasistente si un atelier de lucru in cadrul caruia profesorii au intocmit
materiale ce urmeaza a fi utilizate la clasa, folosind aplicatiile Web prezentate la cursurile
internationale din cadrul proiectului Erasmus+, atelier coordonat de doamnele profesoare Balogh
Gabriela si Vaduva Maria, formate in cadrul acestui proiect.
In cadrul cercului metodic al profesorilor de chimie din Medias si zona, d-na prof. Vaduva
Maria a prezentat aplicatia “Kahoot”, utilizata pentru crearea de teste, ca diseminare a aceluiasi
proiect Erasmus+.
Au fost organizate meditatii si consultatii atat pentru elevii capabili de performanta cat si
pentru cei care intampina dificultati in invatare.
Au fost efectuate asistente si interasistente urmărindu-se ca pe baza observațiilor, fiecare
profesor să-și perfecționeze metodele și tehnicile de predare astfel încât acestea să fie eficiente
pentru elevii cu care se lucrează.

Responsabil comisie,
prof. Marincaș Nicoleta
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5.6. Comisia metodică a profesorilor de discipline de specialitateTehnologii
Raport
de activitate

Pe parcursul a mai multor ani se observă tot mai imperativ nevoia de a contracara efectele
negative care au apărut datorită aşa-zisei, evoluţie a omenirii, şi care lovesc direct în educaţia
copiilor cu consecinţe dintre cele mai nefaste.
Rolul şcolii se situează în prim plan, şi prin măsurile de ordin instructiv-educativ care an de
an sunt tot mai aproape de realitate, devine indispensabil în acest proces cu care ne confruntăm
cu toţii.
Pe parcursul semestrului I, activitatea metodică a cuprins acţiuni organizate la nivelul
catedrei. La prima activitate organizată s-a efectuat analiza activităţii desfăşurate de catedra
Tehnologii în anul şcolar anterior şi s-au stabilit obiectivele generale care le va avea în vedere în
desfăşurarea activităţii pe anul în curs.
Lecţiile efectuate de colegi au fost realizate după un studiu aprofundat a celor mai noi
metode didactico-pedagogice. S-a pus accentul pe învăţarea centrată pe elev şi utilizarea
echipamentelor primite prin programul Phare-Tvet. Sistemul modular de formare permite elevilor
să înveţe o meserie, să se familiarizeze cu soluţii tehnice noi, să-şi completeze pregătirea
generală, să se reorienteze în viitor pentru învăţarea altei meserii.
D-na ing. Rotar Maria , sef. catedra a instruit profesorii indrumatori de proiect pentru
absolventii claselor de nivel 4, si a prelucrat Metodologia de organizare si desfasurare a
examenului de certificare a calificarii profesionale nivel 3 si nivel 4.
Domnul prof. Solomon Mircea a coordonat elevii claselor IX- XII în realizarea de postere
pentru concursul „Prima afacere” in cadrul European Vocational Skills Week nov.2017. Cu aceste
postere a fost realizat un panou. La concursul „Ia start în antreprenoriat” organizat de Colegiul
Tehnic „Mediensis” Mediaș, eleva Harda Ioana a obținut „Premil Special” la secțiunea
POSTER/AFIȘ.
Din discuţiile avute în cadrul întâlnirilor cu membrii catedrei au ieşit în evidenţă următoarele
concluzii referitoare la activitatea la clasă:
- există o receptivitate mai bună a elevilor în cazurile în care cerinţele nu sunt axate pe o strictă
acumulare volumică a cunoştinţelor.
- în cazul folosirii metodelor bazate pe comunicare reală, şi anume: conversaţia simplă, dirijată sau
euristică, rezultatele sunt vizibil mai bune, implicarea la lecţie este mai numeroasă, iar conţinutul,
tema, sunt mai repede localizate, depistate iar apoi fixate.
- când se folosesc materiale didactice şi elevii lucrează pe concret observând ei ce este în realitate
şi cum se desfăşoară procedeul tehnic sau ordinea unor operaţii în cadrul unui proces, pentru ca
mai apoi să fie sintetizate în definiţii sau descrieri, activitatea decurge mult mai bine.
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Datorită faptului că teoria în cadrul disciplinelor tehnice nu poate sau este foarte greu
înţeleasă în absenţa practicii se va urmării în continuare îmbinarea şcolii cu practica, în producţie
acordând totuşi prioritate acesteia din urmă.
Piaţa muncii, pe lângă o bună instruire teoretică, pretinde şi o bună instruire practică, fără
de care actualii elevi şi viitori muncitori-specialişti-executanţi nu vor putea spera la un loc de
muncă. Ei vor trebui să facă dovada că sunt capabili să execute în momentul absolvirii o anumită
lucrare la standardul impus de piaţă, astfel există riscul de a îngroşa rândurile şomerilor. Din
această cauză, rolul instruirii practice devine hotărâtor şi colaborarea şcolii cu factorii implicaţi,
agenţi economici, firme particulare va trebui dezvoltată.
Am pus şi punem accent pe supravegherea atentă a desfăşurării practice sub toate
aspectele şi din punct de vedere al instruirii şi din punct de vedere al disciplinei în producţie, unde
după cum se ştie există şi riscul producerii unor accidente; dar printr-o instruire atentă pe linie de
protecţie a muncii, avem convingerea că vom elimina aceste neajunsuri.
În vederea realizării acestor obiective, membrii catedrei se perfecţionează continuu, astfel
prof. Solomon Mircea urmeaza cursul pentru obtinerea gradului didactic I, desemenea a finalizat
programul de formare continuă „Managementul clasei de elevi – Strategii eficiente”, acest program
a fost finalizat și de Nicolau Sorin, Anghel Marcela și Anghel Valentin.
În urma analizei semestriale realizate, pe lângă obiectivele stabilite la începutul anului şcolar,
ar mai fii de adăugat:
- eliminarea mediocrităţii
- întocmirea unui program de pregătire suplimentară pentru elevii cu rezultate slabe la învăţătură
- întocmirea unui grafic de pregătire pentru examenele de absolvire.

Responsabil arie curriculară,
Rotar Maria
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5.7. Comisia diriginților
Raport
de activitate

Comisia metodica a diriginților/ gimnaziu și-a desfașurat activitatea in conformitate cu
Planul Managerial elaborat la inceputul anului scolar 2017-2018 și ținand cont de cereințele și
necesitațile educative ivite ulterior.
Am format o echipa alcatuită din 12 diriginți. La aceasta echipa s-au alăturat și directorii
școlii care ne-au sprijinit atunci cand am solicitat acest sprijin.
Diriginții claselor știu cel mai bine cât de “ușor” sau “greu” este sa formezi un colectiv. Cu
toți ne-am străduit sa formăm colectivul claselor la care suntem diriginți și colectivul nostru de
DIRIGINȚI.
PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DERULATE IN ACEST SEMESTRU AU FOST:


Construirea noii Comisii Metodice a Diriginților



Elaborarea planificării pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in
vigoare



Organizarea de ședinte cu parinții



Organizarea de ședinte de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea
activitații dirigintelui , completării corecte a documentației specifice



Diriginții s-au implicat in buna organizare si desfășurare a serviciului pe școala



În luna Septembrie prof. Mărginean Otilia a prezentat în CDI un PowerPoint “STOP
BULLYING”, doamna profesor Doroga Irina a susținut referatul cu tema “De ce sa
stabilești un cod al bunelor maniere la școală?”, iar profesor Balogh Tunde prezintă
interpretarea chestionarelor aplicate la clasa a V-A “ Suntem toleranți?”



În luna Octombrie in cadrul comisiei dirigințiilor sunt prezentate urmatoarele referate: - “
Portretul profesorului contemporan” profesor Matefi Geanina, “Rolul televizorului în viața
adolescenților” profesor Stoia Georgeta, “ Cunoașterea colectivului de elevi cu ajutorul
metodelor sociometrice” profesor Vitalyos Cristina



În luna Noiembrie în CDI-ul școli s-au prezentat urmatoarele referate: “ Reguli in relațiile
pedagogice” profesor Mărginean Monica , “Agresivitatea un raspuns de neadaptare”
profesor Poșia Luminița



În luna Decembrie in cadrul comisiei profesor Grecu Geanina a prezentat referatul “
Prevenirea si combaterea esecului școlar” si profesor Lung Angela prezintă referatul cu
tema “ Prevenirea si combaterea violenței in mediul școlar”



În luna Ianuarie in cadrul comisiei se discută mediile la purtare si profesorul Dobre
Adriana susține referatul cu tema “ Consilierea în carieră la vârsta adolescenței”
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De asemenea toți diriginții s-au preocupat ca la finele semestrului I, cataloagele sa fie
complet și corect intocmite, iar in situatiile disciplinare speciale să fie aduse la cunostință
părinților.
În scopul unei abordari obiective a acestui tip de activitate și pentru o cât mai corecta
diagnoză si prognoză a fenomenului pot fi făcute urmatoarele observații:
PUNCTE TARI


Majoritatea diriginților au inclus în orele de dirigenție activitați educative de coeziune a
grupului.



Diriginții s-au preocupat permanent în rezolvarea situațiilor tensionate de tip elev-elev,
elev-profesor.



Mare parte a diriginților au apelat la serviciile cabinetului de consiliere si asistență
psihologică, conștientizând astfel importanța unei bune cunoașteri a elevului si
problemele acestuia.

PUNCTE SLABE


Dificultăți la anumite colective de elevi de a pastra bunurile școlii în condiții bune

Pe viitor sper să găsim împreună soluții la toate problemele ce se vor ivi la clasa și în
școală.

Intocmit,
prof Vitalyos Cristina
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Raport de activitate

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR /LICEU şi-a desfăşurat activitatea în
conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele
şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:
 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor
in vigoare
 Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie
intre şcoala, elev si părinte
 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele
verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.
 Organizarea de şedinţe de comisie metodica pe teme care au avut ca scop
eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice,
realizarea dosarelor pentru burse scolare, consolidarea parteneriatului elev-dirigintepărinte
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 Colaborarea cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului
şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din
mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, de cultura.
Activităţile educative si cele extrascolare propuse de catre diriginti s-au realizat în marea
lor majoritate. Profesorii diriginţi au incercat sa organizeze activitati atractive pentru elevi si sa
continue realizarea unor teme devenite tradiţionale pentru şcoală.
Constituirea comisiei dirigintilor a avut loc la inceputul anului scolar in sedinta comisiei
metodice in care au fost nominalizati toti prof. diriginti. Tot in cadrul sedintei s-au trasat directii care
trebuie urmate pentru o buna desfasurare a comisiei s-a discutat modelul de planificare pentru ora
de Consiliere si sugestii de teme pentru aceasta ora astfel incat toti dirigintii sa prezinte la timp
planificarile, s-a stabilit intervalul in care sa aiba loc sedintele cu parintii.
In contextul facilitarii comunicarii elev-elev, munca in perechi, in grup restrans si de
asemenea in colective eterogene, a dat rezultate deosebite , acestia dovedind ca stiu sa respecte
in mare parte regulile grupului. Concretizarea acestor actiuni s-a facut prin conceperea, realizarea
si prezentarea unor actiuni cu caracter formativ si educativ la nivelul scolii cu diverse ocazii, cum
ar fi:


Ziua Europeana a Limbilor Straine – 26 septembrie;
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Balul bobocilor;



Săptămâna Școala Altfel



Consursuri sportive.



Excursie organizata la nivelul scolii – Tg Jiu;



Festivalul Toamnei;



Ziua Nationala a Romaniei;



Serbarea de Craciun;



Aniversarea poetului Mihai Eminescu;



Ziua Unirii – 24 ianuarie.
Eficientizarea demersului didactic al profesorilor diriginti s-a realizat printr-o abordare inter

si transdisciplinara, limbajul utilizat fiind specific unor domenii diferite.
La clasele a IX-a s-a pus accent pe activitatile de consiliere ca parte integranta a activitatilor
de invatare, activitati pentru autocunoastere, dar si ca mijloace de consolidare si de recreere,
trezire a interesului, dezvoltare a imaginatiei creatoare. Se pot enumera colaborarile in diferite
actiuni ale elevilor de la diferite clase, atat curriculare, cat si extracurriculare.
In vederea implicarii cat mai active a parintilor in viata scolii , in cadrul sedintelor cu parintii
sau intalnirilor cu parintii la nivelul scolii, au fost impartasite exemple de buna practica in aceasta
directie si pentru elevi, dar si pentru parinti.
Dezbaterile pe diverse teme, referatele ce au fost sustinute in cadrul intalnirilor lunare din
cadrul comisiei dar si studiul individual a constituit o modalitate eficienta de formare continua cu
aplicarea in demersul didactic a noutatilor metodologice.
Membrii comisiei diriginților sunt:
NR.
CRT.

NUMELE SI
PRENUMELE
DIRIGINTELUI

FUNCTIA/

GRAD
DIDACTIC

CLASA

Lb. Română/
Franceza

II

IX A

SPECIALITATEA

1.

Tudorancea Magda

2.

Solomon Mircea

Comert

II

IX B

3.

Solomon Laura

Socio-umane

I

IX C

4.

Marincaş Nicoleta

Matematică

I

XA

5.

Nicolau Mircea Sorin

Constructii

II

XB
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6.

Anghel Marcela

Estetica

I

XC

7.

Văduva Maria

Chimie/ Fizică

II

XI A

8.

Anghel Valentin

Construcţii

I

XI B

9.

Zevideanu Alina

Franceza

II

XI C

10.

Drăghiciu Delia

Informatică

I

XII A

11.

Rotar Maria

Comerţ

I

XII C

12

Lal Otilia

Matematica

I

XI Fr

Analiza SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în

- Dificultăţi în colectarea la timp a documentelor

desfăşurarea activităţilor educative specifice

/proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor

statutului de diriginte;

cu părinţii;

 Majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare

- Există dificultăţi in corectarea /sanctionarea

bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi

unitara a comportamentelor inadecvate ale

coordonează;

elevilor;

 Diriginţii au beneficiat de machete ale proceselor
verbale pentru şedinţe/ tabele pentru semnaturi;
 Nu au fost manifestări deosebite de indisciplină
ale elevilor;

cadru didactic în realizarea obiectivelor,
 Observare directă a elevilor de către diriginte;
 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesoridirector-profesori,

- Numărul mare al absenţelor nemotivate ale

unor elevi;

 Efortul dirigintilor de a implica fiecare elev şi

elevi,

- Motivarea scăzută a unor diriginti ;

- Existenta unor relaţiile interpersonale (diriginţi-

elevi) prea apropiate sau prea distante;
- Dirigintii

sunt

limitati

in

posibilitatea

de

organizare a unor activitati extrascolare de

profesori-părinţi,

neimplicarea unor elevi( dificultatea de a

profesori-profesori) a favorizat un climat deschis

organiza Balul majoratului / starea materială

şi stimulativ;

precară a unor familii, de nivelul scăzut de

 Colaborare bună cu Primaria, Poliţia, Biserica.

cultură şi instruire al părinţilor.
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D.;

Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa
elevilor,

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii

deruta

morală

determinată

de

societate, mass media etc.;

importante de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, -

Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei

Biserica, Poliţia,);

economice, conduce la o slabă supraveghere
a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa

 Postarea pe Internet a tot mai multor teme privind
consilierea şi orientarea elevilor care pot veni în
sprijinul tuturor diriginţilor;

şcolii;
-

Multi parinti sunt plecati in strainatate;

-

Unii părinţii nu sunt prezenţi la sedinte/
lectorate, cauza absenteismului(uneori total)
fiind munca, lipsa interesului;

31.01.2018

Responsabil Comisia dirigintilor-liceu,

Copşa Mică

Prof. Solomon Laura
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5.8. Comisia educatoarelor
Raport
de activitate

Activitatea educatoarelor de la Grădiniţa desfăşurată în anul şcolar 2017-2018, semestrul I,
a avut la bază o proiectare bine documentată, întocmită la timp şi cu mult simţ de răspundere,
conform calendarului activităţilor metodice, urmărindu-se atingerea scopului şi obiectivelor
propuse.
-Pentru realizarea acestor obiective au fost planificate acţiuni de dezbatere, referate şi
lecţii metodice. Activitatea comisiei metodice a avut un spectru larg, cadrele didactice
participând atât la consfătuirea cadrelor didactice(Mapa de consfatuiri), schimburile de
experienţă desfăşurate pe nivele de vârstă în plan local(parteneriat-scoala) au creat prilejuri
educatoarelor din grădiniţa noastră să prezinte din experinţa personală exemple de bună
practică din activitatea de zi cu zi.
- Activităţile care s-au derulat au avut un impact deosebit în responsabilizarea cadrelor
didactice pentru creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi, urmărindu-se utilizarea strategiilor
eficiente adaptate la specificul temei cu accent pe latura formativă în concordanţă cu cerinţele
educative moderne.
- De asemenea proiectarea activităţilor, aplicarea personalizată a curriculumului
corespunzător specificului grupei de preşcolari, asigurarea respectării obiectivelor operaţionale
propuse, aprecierea corectă a performanţelor copiilor prin utilizarea unei game largi de instrumente
de evaluare (evaluarea iniţială, sumativa), colaborarea in cadrul colectivului au facilitat asigurarea
continuităţii în educaţia copiilor, creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi.
În proiectarea didactică, educatoarele au completat cu mare responsabilitate şi atenţie
Condica de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei şi a copiilor în grădiniţă,, - completarea
tuturor rubricilor, corelarea tuturor activităţilor dintr-o săptămână cu tema mare a săptămânii şi
existenţa unei legături strânse între activităţile unei săptămâni atât si etapele activităţii, au abordat
programa creativ, in functie de posibilitatile grupei;
- În luna OCTOMBRIE -SCOALA ALTFEL-Sa stii mai multe sa fii mai bun. Desfasurata in
saptamana(23-27 octombrie 2017) in cadrul caruia s-au desfasurat activitati creative, distractive,
educative si sportiva prescolarii participand cu mult interes in cadrul activitatilor propuse
Toate educatoarele au avut în anul şcolar 2017-2018 pe sem. I, o intensă participare
(directă sau indirectă) la activitati exrascolare si extracurriculare- Frumusetile toamnei- Miscare joc si voie buna
- Vizita la biserica
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- Focul prieten sau dusman
- In lumea fascinanta a teatrului de papusi
- Din frumusetile patriei-excursie la Hunedoara
- Vine ,vine Mos Craciun
În luna septembrie-Poiect educational national-Importanta evaluarii initiale-Metode si
tehnici(educ.Peptanus Letitia si Soldorfean Delia) unde au prezentat materiale sub forma de teste
initiale si referat cu tema mai sus amintita. Care şi-au găsit locul în diverse publicaţii mentionata in
adeverinta de publicare(atasate la portofoliul personal).
Proiectele educative propuse spre desfăşurare în cadrul parteneriatelor încheiate s-au
derulat conform calendarului de activităţi.Au fost incheiate si desfasurate activitati in urma
parteneriatelor incheiate cu POLITIA LOCALA
POMPIERII
BISERICA
DISPENSAR
SCOALA
De asemenea, fiecare eveniment din calendarul şcolar, istoric sau religios a fost marcat
prin activităţi extracurriculare (acţiune dedicată zilei profesorului, ; Ziua Naţională a României,
program artistic desfăşurat cu ocazia sărbătorilor de iarnă)

Întocmit,
Ed. Peptănuș Letiția
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