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Raport privind starea invatamantului                

Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu”  
                                                         - anul scolar 2019-2020 – semestrul I 
ÎNTRODUCERE  I 
           
          Într-o lume a noului şi a schimbărilor Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” își propune să promoveze 
valorile şi practicile societăţii democratice, iar misiunea noastră este orientarea şcolară şi profesională a 
tinerei generaţii. În demersul nostru managerial, viziunea şi misiunea unității școlare sunt fundamentate 
astfel încât întregul sistem de educaţie şi formare profesională să asimileze principiile şi obiectivele 
dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare 
existenţei şi performanţei personale şi socio-culturale în lumea modernă. 
 
             Educaţia este percepută astăzi ca o funcţie vitală a societăţii contemporane deoarece prin aceasta 
societatea îşi perpetuează existenţa, transmiţând din generaţie în generaţie tot ceea ce umanitatea a învăţat 
despre ea însăşi şi despre realitate. De la şcoala contemporană societatea aşteaptă astăzi totul: să transmită 
tinerilor o cunoaştere acumulată de-a lungul secolelor, să-i ajute să se adapteze la o realitatea în continuă 
transformare şi să-i pregătească pentru un viitor imprevizibil. Considerată un factor-cheie în dezvoltarea 
societăţii, ea asigură forţa de muncă calificată pentru toate sectoarele de activitate, favorizează progresul, 
stimulează curiozitatea intelectuală, capacitatea de adaptare, creativitatea şi inovaţia individului, educaţia 
este unul dintre instrumentele cele mai puternice de care dispunem pentru a modela viitorul. Soluţia tuturor 
problemelor grave şi cronice cu care se confruntă societatea contemporană este căutată în educaţie şi 
şcoală. Urmărind ca scop fundamental pregătirea tinerilor pentru integrarea în societate, pe de oparte, şi 
dezvoltarea maximă a potenţialului lor, pe de altă parte, şcoala trebuie să-i ajute pe tineri să se cunoască şi 
să se accepte, să-şi proiecteze idealuri şi să le interiorizeze în identitatea lor, să-i ajute să conştientizeze şi 
să-şi asume responsabilitatea pentru a se implica în dezvoltarea societăţii. Educaţia şi şcoala contemporană 
suportă presiuni tot mai mari din partea celorlalte subsisteme ale societăţii. Aceste presiuni vin dinspre 
toate sectoarele de activitate, cărora şcoala le livrează forţa de muncă, dar vin şi din partea elevilor şi a 
părinţilor; aceştia aşteaptă de la şcoală garanţia succesului social, ceea ce înseamnă concomitant 
prosperitate materială, dezinvoltură în relaţiile sociale, contribuţia activă la construirea societăţii. Toate 
presiunile exercitate asupra sistemului educativ contribuie la modificarea rolului şcolii: dintr-o instituţie 
autonomă, relativ izolată, specializată exclusiv în transmiterea ştiinţei de carte, şcoala a devenit interfaţa în 
relaţia individ – societate, spaţiul social specific în care se manifestă disfuncţiile şi tensiunile societăţii şi, 
prin aceasta prevenţia şi terapia acestora. Şcoala este prima instituţie care îi confruntă pe elevi cu 
exigenţele integrării în societate şi toate cercetările demonstrează că modul în care se adaptează un copil la 
şcoală reprezintă principalul indicator predictiv cu privire la calitatea conduitei sale socioprofesionale ca 
adult.  Toate marile teorii sociologice subliniază importanţa calităţii experienţelor şcolare în integrarea 
socială a indivizilor, ceea ce argumentează interpretarea: şcoala şi problemele sociale reprezintă cele două 
feţe ale aceleiaşi monede. Din punctul de vedere al politicilor sociale, consecinţa acestei viziuni este una 
extrem de importantă: la ora actuală se preferă investirea resurselor în şcoală, în scopul creşterii calităţii 
actului educativ, decât în sistemele de control social sau în sistemele de susţinere socială. Această strategie 
corespunde principiului intervenţiei timpurii, este mai bine să previi, decât să vindeci, şi principiului 
intervenţiei eficiente: investiţia în şcoală se finalizează în calitatea intelectuală, morală, profesională şi 
socială a absolvenţilor. Absolvenţii care probează autonomie intelectuală şi morală, capacitate de adaptare 
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la schimbări, solidaritate şi atitudine deschisă, pozitivă faţă de învăţare sunt mai apţi să-şi rezolve 
singuri şi corect problemele existenţiale şi vor da dovadă de o conduită dezirabilă social, deci nu vor 
contribui la creşterea disfuncţionalităţilor sociale. 
Documentele de proiectare managerială au avut ca bază analiza nevoilor, care vizează pe 
de-o parte analiza mediului extern şi pe de altă parte a celui intern. Orice organizaţie ca să se dezvolte 
trebuie să ţină seama de contextul economic, demografic, de evoluţia pieţei muncii şi de cerinţele ce se 
impun pentru ocuparea unui loc de muncă. Toate acestea constituie variabile de care trebuie să se ţină 
seama in proiectarea obiectivelor. Şcoala se adresează unor nevoi de calificare profesională , cerute pe 
actuala piaţă a muncii, care se referă la piaţa naţională dar şi la cea europeană. 
            

          Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobesti este în anul școlar 2019-2020  o instituţie importantă 

în învăţământul preuniversitar cu profil theoretic cu o  viziunea managerială ce se dorește a fi modernă, dar 

fără să rupă legătura cu tradiţia inaugurată  la reînfiinţare în anul 1990. Școala noastră tinde să devină una 

europeană, compatibilă valorilor democratice şi ale alterităţii.  Procesul de predare – învăţare – evaluare s-a 

desfăşurat respectând principiile fundamentale şi normele de conduită promovate de legislaţia în vigoare: 

competenţă profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurajează 

comunicarea loială şi dialogul eficient între profesori, elevi şi părinţi. 

        Viziunea şcolii :  Este aceea de creea absolvenţi apţi să relaţioneze social , să cunoască şi să respecte 

valorile şi principiile etice, să-şi  consolideze propriul viitor în conformitate cu aptitudinile şi aspiraţiile 

personale. 

        Misiunea şcolii: 

     Misiunea noastră este promovarea unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure 

accesul la învăţământul universitar și la piața muncii, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor 

pentru realizarea succesului personal şi professional. Scoala trebuie să asigure pregătirea elevilor în 

concordanţă cu noul Curiculum Naţional.  

Valorile pe care le promovăm:  

- demnitate 

- performanţă 

- calitate 

- competenţă  

- egalitate de sanse 

- respect 

  
TENDINTE GENERALE 

 

     Raportul privind starea  calitatii invatamantului în liceul nostru pentru semestrul Idin anul scolar 2019-

2020, se înscrie   în graficul normal al activităţilor proiectate în planul managerial anual si raspunzânde 

functiei evaluative a acestuia. 

    Unitatea  cu personalitate juridică Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” încorporează 36 de clase 

aparținând atât unității centrale cât și Scolii Primare Unirea ( 4 clase): 

- 16 clase de invatamant primar; 

- 12 clase de invatamnt gimnazial; 

- 8 clase de invatamant liceal din care: 

        Oferta educaţională pentru care se organizează şcolarizarea în invatamantul  din unitatea noastră, are 

la bază tendinţele de dezvoltare socio-economice şi prognoza ocupării forţei de muncă în conformitate cu 

programele guvernamentale  și regionale privind educația preuniversitară. 

        Partenerii educaţionali ai liceului: elevi, părinţi, comunitate, instituţii publice au beneficiat prin 

implicare şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice, didactic-auxiliar şi administrativ de 

certitudini: educaţie, decentă, siguranţă, deschidere spre nou. Beneficiarii acestor obiective şi valori, elevii 

sau partenerii au găsit aici respectarea şi aplicarea legislaţiei  în ceea ce priveşte calitatea, eficientizarea şi 

desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare. 



       Oferta educaţională deşi una atractivă, proiectarea şi planificarea procesului de învăţământ, activităţile 

şcolare şi extraşcolare, climatul motivaţional, sistemul de recompense şi încurajarea respectului de sine nu 

au asigurat liceului o populaţie  şcolară cu medii de admitere foarte mari, dar liceul rămâne în continuare 

atractiv prin munca depusă de întregul personal al unității în munca cu elevul. 

        La nivelul întregii activităţi a Liceului Teoretic Duiliu Zamfirescu a existat preocuparea spre 

menţinerea şi îmbunătăţirea imaginii liceului. 

        In conformitate cu planul managerial al liceului, activitatea a fost organizată la începutul anului şcolar 

pe domenii functionale, după cum urmează :  

- Managementul şcolar 

- Domeniul functional curriculum; 

- Domeniul functional resurse umane; 

- Domeniul functional resurse materiale si financiare; 

- Domeniul functional dezvoltare si relatii comunitare. 

 

MANAGEMENTUL ŞCOLAR  II 

        Conducerea liceului a realizat, la începutul semestrului I din anul școlar 2019-2020, un plan de 

asistenţă managerială şi de specialitate. Punerea în aplicare a planului s-a făcut prin asigurarea deschiderii 

corespunzătoare a anului şcolar. In primul consiliu profesoral din acest an au fost validate rezultatele la 

corigenţe, diferenţe, precum şi situaţia şcolară la sfarşitul anului şcolar 2018-2019. La începutul anului 

şcolar au fost realizate programele şi planurile manageriale la toate nivelurile.  
       Actvitatea  cadrelor didactice din Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” pe parcursul semestrului I din 
anul scolar 2018 - 2019 s-a  desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare sub supravegeherea 
Inspectoratului Scolar Judeţean Vrancea..   

 Incadrarea profesorilor s-a realizat în condiţiile legii.  

 Au funcţionat, în condiţiile legii, Consiliul Profesoral, Consiliul de Administratie,  comisiile 

de lucru. 

Comunicarea s-a realizat în condiţii corespunzatoare:  

 Au fost transmise prin Fişa postului, prin decizii,  sacinile pentru intreg personalul şcolii . 

 Periodic au fost analizate în C.A activitatea comisiilor metodice, activitatea diverselor 

compartimente administrative; 

 S-au luat măsuri pentru remedierea operativă a problemelor apărute;  

 Conducerea liceului a desfăşurat o activitate transparentă, prin comunicarea permanentă cu 

personalul institutiei. 

 Comunicarea cu părintii elevilor s-a realizat sistematic, prin şedinţe şi prin consultaţii organizate în 

afara programului şcolar;  

 Comunicarea cu intituţiile care reprezintă comunitatea s-a realizat atat prin iniţiativa acestora, cat 

şi la solicitarea şcolii. 

 Au fost reactualizate parteneriatele cu Primaria, Politia, Biblioteca orăseneasca, Directia Generala 

de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Ateneul Popular. 

 Sălile de clasă destinate desfăsurării activităţii didactice au fost alese potrivit categoriilor de vârstă 

ale elevilor  şi în acord cu necesităţile didactice ale acestora. 

 A fost asigurată resursa umană calificată pentru toate nivelurile de învăţămînt. 

 Cursurile s-au desfăşurat în două schimburi în condiţii relativ bune fără prea mari perturbări. 

 Materialele didactice din cabinete si laboratoare au fost folosite după solicitarea cadrelor didactice 

şi potrivit procesului educativ. 

 

                                       

 

 



CURRICULUM  III 

 

 În  anul școlar 201 

 

 

9-2020 Liceul Teoretic ”Duiliu Zamfirescu” și-a propus: 

- Implementarea curriculum-ului național și creşterea calităţii procesului de predare - învățare – evaluare;  

-Creșterea calității procesului de elaborare a ofertei educaționale personalizate la nivelul unității de 

învățământ, ținând cont de nevoile specifice identificate la nivel local  

- Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările școlare, creșterea șanselor de succes la examenele 

naționale, concursurile și olimpiadele școlare; 

- Asigurarea accesului egal la educație a tuturor copiilor din județ și prin reducerea fenomenului de 

segregare, discriminare și excludere;  

- Creșterea gradului de participare la educație și la viața socială a copiilor cu cerințe educaționale speciale, 

prin asigurarea unui învățământ special integrat de calitate .   

    

 INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI  

la începutul anului şcolar/ ramasi sfarsitul semestrului I 

Nivel de 

învăţământ 

  

Număr de clase 

 

Număr de elevi 

Inscrisi/ramasi  

Primar, 

din care  

PREG 3 63/68 

cl. I 3 59/58 

cl. a –II-a 

 

3          54/54 

cl. a –III-a 

 

4 88/88 

cl. a –IV-a 

 

3 67/67 

Total  19 

 

352/338 

Secundar 

inferior 

Gimnaziu 

din care 

cl. a –V-a 

 

3 83/82 

cl. a –VI-a 

 

3 76/75 

cl. a –VII-a 

 

3 59/58 

cl. a –VIII-a 

 

3 71/70 

Total 12 284/284 

Liceal, 

(ciclul inferior) 

din care  

cl. a –IX-a 

 

2 61/61 

cl. a –X-a 

 

2          60/60 

Total 4 106/106 

Liceal 

(ciclul superior) 

cl. a –XI-a 

 

2 44/43 

cl. a –XII-a 

 

2 56/55 



Total  4 106/116 

TOTAL   37 848/874 

 

Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului I din anul şcolar 2019-2020: 

 

  Clasele 0-IV Clasele V-VIII Clasele IX-XII 

Total elevi 335 285 221 

Promovaţi  307 227 196 

Corigenţi 21 46 19 

Situaţie neîncheiată 7 12 6 

Nescolarizaţi - - 2 

EXMATRICULATI 

    

Procent promovabilitate 

 
91,64% 79,64% 88,68% 

 

      Se constată o usoară crestere a procentului de promovabilitate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Elevii cu situație scolară neîncheiată provin din vechii repetenți  ai căror părinți nu au putut fi convinși să 

monitorizeze activitatea acestora alaturi de unitatea scolara, din elevi care au părăsit sistemul de învățămant 

din România și s-au înscris în alte state ( grupa pregătitoare și clasa I) sau elevi care nu doresc să urmeze 

cursurile școlare.  Pentru reducerea absenteismului s-au făcut adrese către poliția orașului Odobești. Astfel 

în acest demers suntem de cele mai multe ori singuri. 

     Starea disciplinară  

     Pentru absenţe şi pentru abateri disciplinare au fost sancţionaţi cu scăderea notei la purtare sub şapte un 

nr. de  11 de elevi  după cum urmează: clasele 0-IV-0, clasele V-VIII- 10-, clasele IX-XII-1 

     La nivelul şcolii se constată o scădere a numărului de elevi sancţionaţi  la gimnaziu si liceu, dar 

acțiunile de violență verbală și uneori și fizică între elevi impun necesitatea unei  o legături mai strânsă cu 

familiile acestora, dar  şi o responsabilitate mai mare a cadrelor didactice spre supravegherea elevilor cu 

probleme de comportament. Multe dintre notele de la purtare au drept bază un nr. mare de absenţe în ciuda 

demersurilor întreprinse de diriginţi şi de conducerea şcolii. Părinţii au fost invitaţi la sedinţe de consiliere 

personală deoarece au refuzat să se prezinte la sedinţele cu părinţii organizate la nivelul clasei. De multe 

ori, motivaţia acestora este aceea că nu pot lua în nici un fel măsuri spre îndreptarea comportamentului de 

dispreţ faţă de şcoală al elevului. Unii dintre elevii noştri, cu număr mare de absenţe provin din familii 

sărace, obligate să plece în străinătate spre a-si câstiga existenţa. Copiii, elevi ai Liceului Teoretic ”Duiliu 

Zamfirescu” rămân în grija bunicilor în vârstă, ce nu reuşesc să-i monitorizeze, sau a altor rude ( unchi, 

mătuşi) mai puţin interesate, dar care cred că fac tot ce este mai bun pentru acesti copii. S Am încercat, în 

demersul nostru de a motiva elevii şi părinţii să nu abandoneze cursurile, să ne folosim de aproape orice 

formă de convingere. In unele situaţii a fost sesizată poliţia sau departamentul de protecţie socială din 

cadrul Primăriei Odobeşti. Fie vârsta majoratului, fie autoritatea familiei au fost ziduri de neclintit. 

            Fiecare responsabil de Comisie metodică a avut de redactat la sfârsitul semestrului I, din anul şcolar 

2019-2020, câte un raport sintetic al activităţii desfăşutare. Această solicitare a fost îndeplinită, iar aceste 

rapoarte au fost integrate în Raportul general privind starea învăţământului la nivelul unităţii.



 

1. COMISIA METODICA DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

     Catedra de Limba Română are în componenţa sa pe d-nele profesoare: Sava Gina,Temelie 

Mădălina, Rotaru Mihaela, Galan Alina,Jalbă Oana. 

 

PROIECTAREA  EFICIENTĂ A CURRICULUMULUI 

        Au fost realizate toate documentele necesare in demersul didactic (planificări 

calendaristice, planuri pe unităţi de învăţare, proiectele didactice), conform programelor şcolare 

şi metodologice pe an şcolar ţinând cont de particularităţile educabililor şi de nivelul de 

pregătire al acestora. De asemenea, profesoarele au avut în vedere noile reglementări elaborate 

de MECT. 

        Au realizat şi aplicat testele predictive la fiecare clasă. Folosesc calculatorul şi mijloacele 

moderne de instruire pe  care şcoala le deţine. 

        La disciplina predată, desfăşoară un demers didactic bazat pe gândirea creativă, atât pe 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală cât şi scrisă, pe studiu individual, dar şi pe echipe 

având la bază cooperarea şi acceptarea diferitelor idei, avand în vedere tendinţele actuale ale 

abordării didactice: interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea. 

        S-au preocupat de întocmirea mapei profesorului de limba română, cea a dirigintelui şi 

dosarul personal de activitate, ca şi de realizarea materialului didactic. 

 

REALIZAREA CURRICULUMULUI 

      In scopul de a dezvolta elevilor competentele specifice disciplinei limba şi literatura 

română, dar şi pentru a obţine rezultate bune la testările curente (iniţiale, progresive si 

sumative), la lucrările scrise semestriale, la Examenul de Evaluare Naţională sau la cel de 

Bacalaureat au  utilizat metode activ-participative şi la strategii didactice diverse, aflate în 

concordanță cu obiectivele operaţionale, cu documentele de proiectare didactică, dar ţinând 

cont şi de stilul de învăţare al elevilor, de nivelul acestora de pregătire şi de receptare. În 

activitatea la catedră au aplicat metode noi pe care le-au dobândit la cursurile de formare 

continuă, materializate prin progresul elevilor la clasă. Astfel, activităţile de învăţare s-au 

îmbinat cu cele practice, iar la sfârşit de capitole sau de an şcolar, cu sistematizare, recapitulare, 

evaluare.  

      Au lucrat diferenţiat, ţinând cont de nivelul fiecărei clase, au efectuat ore de pregătire cu 

elevii claselor a XII-a şi a VIII-a, pe parcursul cărora au reactualizat cunoştinţele de literatură, 

de teorie literară, de vocabular, morfologie şi de sintaxă în vederea definitivării unei bune 

pregătiri a acestora, dar şi pentru a obţine rezultate bune la examene. De asemenea, s-a lucrat 

suplimentar şi cu elevii la care s-au constatat rămâneri în urmă ca şi cu cei care participă la 

concursuri scolare: Olimpiada de lingvistică, Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă”, 

Olimpiada de limba si literatura romana. 

      Întreaga activitate didactica de zi cu zi a fost susţinută, după caz, de resursele materiale 

existente în şcoală şi necesare în asigurarea unui act educaţional de calitate şi anume: manuale 

şcolare, volume de cărţi existente în biblioteca şcolară, dicţionare, video-proiector, planşe, 

calculator, la acestea adăugându-se diverse materiale, dar şi alte alte resurse materiale 

personalizate: fişe cu exerciţii, cu rebus sau cu ciorchine. 

      Convingerea elevilor de a se autoevalua si interevalua, într-un spirit just si obiectiv, a 

marcat un alt pas în descoperirea nevoilor acestora si  a posibilelor lacune din cunoştinţele 

asimilate prea superficial sau eronat.     

      Au parcurs materia la fiecare  clasă, conform planificărilor calendaristice proiectate pe 

unităţi de învăţare. 



      Au elaborat şi au corectat teste de evaluare  sau subiecte pentru olimpiade –la diverse 

nivele, iar fisele de evaluare de la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare au constituit un real ajutor 

în evaluarea nivelului de pregătire al elevilor. 

 

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

Au asigurat o transparenţă în utilizarea criteriilor şi procedurilor de evaluare astfel: prin clara 

prezentare a obiectivelor urmărite în urma evaluării, prin a face cunoscută procedura si 

metodologia de evaluare, printr-o notare ritmică, dar și prin apelul la cele trei forme de 

evaluare: iniţială, progresivă şi sumativă. Elevii au fost rugaţi să-şi arhiveze evaluările scrise in 

portofoliul personal, astfel putând sta şi la dispoziţia părinţilor acestora. 

       În aplicarea testelor (iniţiale si finale), in interpretarea si comunicarea rezultatelor au ţinut 

cont de: formularea itemilor (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi) în concordanţă cu obiectivele 

evaluării, cu conţinuturile evaluării şi cu standardele de performanţă; prezentarea baremelor de 

corectare si notare; consemnarea progresului /regresului şcolar, precum şi a măsurilor de 

recuperare şi de îmbunătăţire ce se impuneau. Toate clasele ciclului gimnazial şi liceal au 

susţinut testarea iniţiala la limba si literatura română. Subiectele întocmite la nivelul catedrei au 

avut un grad mediu de dificultate. In scopul ameliorării rezultatelor viitoare s-au luat câteva  

măsuri de redresare: ore de pregătire suplimentara sau mai multe ore destinate recapitulărilor. 

      Au pledat, în demersul didactic, pentru autoevaluare și interevaluare, într-o manieră 

obiectivă şi conformă cu realitatea. În acest sens, portofoliul personal, fişele de lectura 

întocmite pe baza parcurgerii unor liste de lectura (afişate sau prezentate in fiecare clasa la 

început de an şcolar), concursurile de scriere creativă si imaginativă, dar și diferitele activităţi 

literare au constituit suportul pentru exercitarea autoevaluării si interevaluării. 

SITUAȚIA SCOLARĂ  

      Mediile au fost încheiate din note obtinute atât la ascultarea orala cât si la testari si teze, 

asigurandu-se notele necesare, minimum 4 note sau mai multe pentru elevii deosebit de 

interesaţi si activi la clasă. 

 

MANAGEMENTUL CLASEI  DE  ELEVI 

Ca  profesoare de limba şi literatura româna, dar și în calitate de diriginte, au prezentat elevilor 

prin diferite activităţi, normele ce se impun a fi respectate in cadrul orelor de curs (se justifică 

prin procesele - verbale existente cu semnătura elevilor), dar şi în pauze, în spaţiul şcolii şi în 

afara lui. Îndrumări, recomandări şi exemple concise pentru un comportament bazat pe respect, 

pe bune maniere și corectitudine  au fost aduse in fata elevilor si in cadrul orelor de dirigenţie si 

nu numai. De asemenea, au recurs la diferite strategii de gestionare a situaţiilor conflictuale, la 

permanenta consiliere a elevilor, dar şi a părinţilor, la implicarea elevilor in activităţi de bună 

practică si de responsabilizare a lor, la tratarea lor diferenţiată ţinând cont de particularităţile de 

vârstă, de pregătire, dar şi de gradul de sensibilitate şi de receptivitate  al acestora. Au acordat  

importanţă şi  mediului şcolar, preocupându-se de amenajarea clasei. 

 

REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

Au pregătit elevii spre a susţine programe artistice. 

Pe 30 octombrie 2019, toate doamnele profesoare au desfășurat activități dedicate temei “La 

mulți ani,școală dragă!”, realizându-se o prezentare power-point cu viața și activitatea 

scriitorului Duiliu Zamfirescu; concurs de recitări;Balul Bobocilor. 

    D-nele profesoare Temelie Mădălina și Sava Gina au organizat diverse activități cu tema 

« Intre literatură și diplomație »,in parteneriat cu Biblioteca Județeană Vrancea-octombrie ; 

Tradiții și obiceiuri de Crăciun .-decembrie ;Activități in cadrul proiectului Rose au sustinut atât 

cele doua profesoare,cât și Galan Alina,prin cursul de jurnalism.. 



   D-na  profesoară Galan Alina impreună cu elevii claselor a V-a A,a VI-a A  si   VII-a A  au 

desfășurat proiecte eTwinning : International Book Club și a participat la Cursul e Twinning 

Creative Writing and e Twinning,14-27.10.2019. 

     D-nele profesoare Rotaru Mihaela si Galan Alina organizează activități lunare în cadrul 

clubului de lectură  « Iubitorii de lectură ». 

   D-na  profesoară Rotaru Mihaela a înfiițat trupa de teatru pentru copii,care va funcționa la 

Casa de Cultură din Odobești.Prima reprezentație a avut loc pe 22 decembrie 2019,când a fost 

pusă în scenă piesa « Pățania lui Aricel Năzdrăvănel »,împreună cu elevii claselor a VI-a B,a 

VII-a B si a VIII-a A.  

 Cu ocazia  Zilei Educației si a activității « Tradiție și savoare » , au fost promovate activități la 

care au participat toate doamnele profesoare. 

 

DEZVOLTAREA  PROFESIONALĂ, ACTIVITATEA METODICĂ ŞI  ŞTIINŢIFICĂ 

În cadrul  Comisiei metodice, Galan Alina a susţinut referatul “Proiectele internaționale și 

motivația elevilor”,iar Sava Gina a susținut referatul “Evaluarea in contextul creșterii calității 

actului educațional ”. 

Sunt permanent preocupate de noutăţile privind mijloacele de învăţare şi predare precum şi de 

aplicarea la clasă a metodelor psihopedagogice de cunoaştere a elevilor. 

Au participat la Cercurile Pedagogice şi Consfătuirile anunţate.Au atins, prin activităţile 

desfăşurate obiectivele cele mai importante ale procesului educativ-instructiv, prin corelarea 

informaţiilor cu materialele didactice diversificate şi corespunzătoare, precum şi cu observarea 

realităţii. 

S-au remarcat printr-o ţinuta moral-civică ireproşabilă în comunicarea şi colaborarea cu 

celelalte cadre didactice, dar şi cu conducerea liceului, prioritate având respectul faţă de ceilalţi, 

faţă de instituţia pe care o reprezintă.  De asemenea, au respectat regulamentul de ordine 

interioară al şcolii, au colaborat eficient atât cu elevii, cât şi cu părinţii in vederea desfăşurării 

unui demers şcolar şi extraşcolar de bună calitate. 

 

 

CONTRIBUŢIA LA ACTIVITATEA GENERALĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI 

LA PROMOVAREA IMAGINII ACESTEIA 

Pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ şi pentru promovarea elevilor pasionaţi de 

limba română au organizat Olimpiada Lectura  ca abilitate de viata si Olimpiada la limba şi 

literatura română, etapa pe școală , calificându-se pentru faza locală elevi ai cadrelor didactice 

sus-mentionate. 

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină  au menţinut o relaţie 

permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Materializarea lor s-a concretizat prin şedinţe şi 

consultaţii săptămânale cu părinţii, vizite la domiciliul elevilor etc 

       

Şi-au realizat atribuţiile în calitate de membri ai Consiliului Profesoral şi ai tuturor comisiilor în 

care activează.   

 

2. COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE MATEMATICA SI 

INFORMATICA 
 

                    Comisia metodica  matematica-informatica si-a desfasurat activitatea in urmatoarea 

componenta: Tarciniu Vochita, Tudose Mioara, Stativa Daniela, Riciu Iulia, Ghidarcea Ana 

Maria profesori titulari matematica si Sercovschi Olesia, profesor suplinitor informatica.  

                   Comisia metodica  matematica-informatica si-a desfasurat activitatea conform 

Planului de activitati intocmit la inceputul anului scolar, in sedinta comisiei metodice. Ea şi-a 



propus, in anul şcolar 2019-2020 să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să 

conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite . 

  Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor 

didactice, bazate pe :  

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 

2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi sumative 

cu caracter compensator de natură ameliorativ-constructivă; 

3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev- 

cadru didactic; 

5. Motivatie si interes pentru adaptarea si dezvolatrea prestigiului organizatiei noastre 

furnizoare de educaţie; 

6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi 

aplicarea lor în teme. 

      Filonul fiecărei activităţi organizate de departamentul nostru a fost corelat cu  MISIUNEA 

ŞI  POLITICA  educativă a comisiei  noastre de a furniza un program de invatare eficient care 

să asigure evolutii individuale şi de grup bazate pe calitate si durabilitate; 

 

DOMENII/ MONITORIZARE 

 Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat in funcţie de colectiv, dar şi in 

functie de standardele de referinţă s-a concretizat în: 

 

 

1 Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare, conform 

procedurilor de implementare a programei scolare; 

2 Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare; 

 

          PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-

educative   

        Fiecare cadru didactic al scolii a fost si este  permanent interesat de propria formare, de 

atingerea standardelor de calitate de modernizarea si eficientizarea metodelor didactice 

utilizate.Membrii catedrei au participat la toate activitatile metodice organizatela nivelul scolii 

si al Centrului metodic cat si la consfatuirile cadrelor didactice. 

         D-na profesor Tudose Mioara va sustine anul acesta lucrarea pentru gradului I iar, d-na 

profesor Stativa Daniela  pentru gradul II ceea ce denota interesul cadrelor noastre didactice 

pentru perfectionare. 

           S-au desfasurat activitatile planificate in cadrul catedrei, accent punandu-se pe 

implementarea in demersul didactic a metodelor activ-participative. 

           Activitatea comisiei metodice a fost axata indeosebi pe realizarea si analiza unor aspecte 

concrete care sa contribuie la cresterea eficientei la clasa. In acest sens am urmarit: 

  

1. Extinderea capacitatii de adaptare la dinamica schimbarilor ce se produc in domeniul 

educatiei.  

2. Stimularea activitatii in planul conceperii si coordonarii domeniului didactic.  

3. Intensificarea exercitiului creator si de relationare/comunicare/ cooperare/ colaborare in 

domeniul pedagogic.  

4. Utilizarea adecvata a unor tipuri variate de itemi si criteria de performanta.  

5. Eficientizarea demersului didactic.  

6. Dezvoltarea competentelor prin: abilitati de comunicare, scriere, calcul, gandire critica, lucru 

in echipa, adaptarea la situatii noi.  



7. Valorificarea experientei pozitive.  

8. Facilitarea schimbului de eficienta didactica, prezentarea informatiei prelucrate, oferirea 

metodelor didactice eficiente.  

 

ACTIVITĂŢI  EDUCATIVE cu impact pozitiv in rândul elevilor: 

(participarea susţinută la viaţa şcolii) 

Proiecte educative: 

           In vederea realizarii unei comunicari interpersonal elevi-profesori, au fost selectate 

modalitati de comunicare adecvate diverselor situatii: colaborare, ajutor, coordonare si control. 

In activitatea de formare si de educare au fost stabilite obiective foarte clare, care au fost 

operationalizate, concretizandu-le in : activitati de formare si informare, experimentare, 

interpretare, aplicare in diferite situatii.  

         Elevii au fost implicati in activitati de evaluare, folosindu-se modalitati alternative : 

portofolii, proiecte, aplicatii.  

         Activitatea de perfectionare continua a avut forme diverse cu trimitere directa la 

obiectivele  majore stabilite:  schimburi de experienta, cercetari cantitative si ameliorative, 

mese rotunde, consultatii, dezbateri si comunicari. Invatarea centrata pe elev a facut ca fiecare 

membru al comisiei sa desfasoare activitati de invatare in concordanta cu particularitatile 

individuale, dar si cu cerintele standard; s-a respectat curba de efort a elevilor, dar si nevoia de 

reinvatare, ameliorare, dezvoltare.  

         Pentru ca obiectivele invatarii au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea cu 

continuturilor proiectate cu cele realizate si replanificarea unora dintre ele, conform unor 

situatii concrete.  

 

                La nivelul comisiei s-au desfasurat o serie de activitati menite sa imbunatateasca 

rezultatele elevilor si sa ridice standardele de predare-invatare-evaluare. 

- Constituirea comisiei si atribuirea responsabilitatilor membrilor comisiei;  

- Organizarea activitatilor comisiei pe anul scolar 2019/2020;  

- Elaborarea planificarilor calendaristice si a subiectelor pentru testele initiale ;  

- Analiza rezultatelor la testarile initiale;  

- Realizarea planurilor remediale ;  

- Elaborarea de variante pentru subiectele lucrarilor semestriale;  

- Participarea la cercurile pedagogice ;  

- Formarea elevilor pentru autoevaluare;  

- Analiza rezultatelor obtinute la lucrarile semestriale;  

- Posibilitatea de inlaturare a esecului scolar;  

-  Analiza activitatii semestrului I  

-Plan de masuri pentru imbunatatirea situatiei scolare 

 

                În anul școlar 2019/2020, semestrul I, întreaga activitate a profesorilor de matematica 

- informatica a fost focalizată pe aplicarea cerinţelor curriculumului şcolar specific 

învăţământului gimnazial si liceal, prin raportare directă la particularităţile colectivelor de elevi. 

                 La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii 

profesorilor din catedră. Aceştia au participat  la consfătuirile cadrelor didactice cat si la 

cercurile pedagogice organizate in acest semestru   

                S-au întocmit atât planul managerial, cat şi planificările calendaristice şi proiectele 

unităţilor de învăţare. 

 

                Au fost elaborate teste iniţiale, in primele două săptămâni ale anului şcolar . 



         Rezultatele obtinute nu au fost sub  limita asteptarilor dar analiza lor a permis 

identificarea nevoilor elevilor,  pentru a le oferi  sprijinul de care au nevoie pentru remedierea  

deficientelor existente la inceputul anului scolar. 

 

 

 Rezultatele obtinute la evaluarea initiala la disciplina matematica sunt prezentate in 

urmatoarele  tablele: 

GIMNAZIU 

 

CLASA A VA  

 

Note Sub 5 Intre 5-7 Peste 7 

75 21 22                32 

Procentaj 

-Note sub 5=28 

-Note peste 5=72 

 

 

CLASA A VI A 

Note Sub 5 Intre 5-7 Peste 7 

69                    43 13 13 

Procentaj 

-Note sub 5=62.3 

-Note peste 5=37.7 

 

CLASA AVII A 

Note Sub 5 Intre 5-7 Peste 7 

33 23 5 5 

Procentaj 

-Note sub 5=69.7 

-Note peste 5=30.3 

 

 

CLASA AVIII A 

Note Sub 5 Intre 5-7 Peste 7 

61 46 11 4 

Procentaj 

-Note sub 5=75.4 

-Note peste 5=24.6 

 

  

Situatia pe gimnaziu  este urmatoarea: 

 

Sub 5 Intre 5-7 Peste 7 

133 21 54 

Procentaj 

-Note sub 5=55.88 

-Note peste 5=44.12 

 

 



LICEU (profil real) 

 

CLASA A IX A 

Note Sub 5 Intre 5-7 Peste 7 

26 20                4 2 

Procentaj 

-Note sub 5=76.9 

-Note peste 5=23.1 

 

CLASA AX A 

 

Note Sub 5 Intre 5-7 Peste 7 

25                20 2 3 

Procentaj 

-Note sub 5=80 

-Note peste 5=20 

 

CLASA A XI A 

Note Sub 5 Intre 5-7 Peste 7 

17 14 1 2 

Procentaj 

-Note sub 5=82.3 

-Note peste 5=17.7 

 

 

CLASA A XII A 

Note Sub 5 Intre 5-7 Peste 7 

17                 11 6 - 

Procentaj 

-Note sub 5=64.7 

-Note peste 5=35.3 

 

 Am realizat si o centralizare a notelor obtinute de elevii claselor cu profil real care vor avea 

proba de matematica la examenul de BAC: 

 

LICEU PROFIL REAL 

 

IX B+XB+XIB+XIIB 

Note Sub 5 Intre 5-7 Peste 7 

85 65 13 7 

Procentaj 

-Note sub 5=76,47 

-Note peste 5=23,53 

 

             În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive, profesorii au 

adaptat, pe parcursul anului, continuturile de invatare la necesitatile clasei, antrenandu-i pe 

elevi in activitati stimulative. Elevii au fost incurajati sa-si asume responsabilitatea pentru 

propriul process de invatare si au fost familiarizati cu diferite activitati de evaluare  formative si 

sumative. 



       Săptămânal, s-au organizat ore de consultaţii in special pentru elevii claselor a VIII-a si a 

XII-a, pentru eficientizarea pregătirii acestora pentru examen . 

          

        Chiar daca miza  simularilor e scazuta speram ca rezultatele elevilor sa fie macar 

satisfacatoare in urma eforturilor suplimentare depuse de cadrele didactice. 

    

 

  

             Activitatea de predare-învăţare a profesorilor s-a realizat prin folosirea unor metode 

tradiţionale, alături de cele moderne (investigaţia , dezbaterea, problematizarea).  

 

 

             Pe tot parcursul anului școlar s-au realizat forme diverse de evaluare. În catedră au fost 

aplicate subiecte de teză. Elevii au fost evaluaţi şi prin produse specifice activităţii noastre: 

portofolii, studii de caz, referate. 

 

 

Cu toate acestea , la finalul semestrului I procenrul de promavabilitate nu a fost de 100%.  Cei 

58 de elevi care nu au promovat la disciplina  matematica  sunt in mare parte copii cu situatii 

familiare deosebite si care nu au frecventat cu rigurozitate cursurile. 

           Promovabilitate  la finalul semestrului I  

 Gimnaziu  Liceu  Total  

 Nr elevi Procentaj  Nr elevi Procentaj Nr Elevi Procentaj  

Promovati  251 85.1% 150 91.46% 401 87.36% 

Nepromovati  44 14.9% 14 8.54% 58 12.64% 

Total  295  164  459  

 

 

INFORMATICA 

 

                  In anul scolar 2019/2020, semestrul I, activitatea desfasurata la disciplinele TIC si 

informatica a urmarit respectarea programelor scolare in vigoare. La disciplina TIC au fost 

folosite mijloace moderne de predare (calculator, videoproiector), fara a pierde din vedere 

contactul permanent cu elevii. Utilizarea laboratorului si a materialului didactic din dotare a 

sporit eficienta actului invatarii. S-au aplicat teste de evaluare initiala si la aceste doua 

discipline undesa-u obtinut rezultate bune.  

                 Tinand cont ca informatica este si ea o disciplina de examen, elevii claselor a XII-a 

au fost si sunt prelucrati in ceea ce priveste metodologia de organizare si desfasurare a 

examenului de atestare a competentelor profesionale a absolventilor claselor de matematica-

informatica si in ceea ce priveste programa pntru evaluarea competentelor digitale. S-au lucrat 

modele de subiecte pentru examenul de competente digitale si examenul de atestare a 

competentelor profesionale.  

 

                 S-a intocmit lista cu teme pentru proiectele(produs soft) din cadrul examenului de 

atestare a competentelor profesionale.  

 

COMISIA METODICĂ DE MATEMATICA -INFORMATICA demostrează implicare în 

promovarea valorilor şcolii şi militează permanent pentru creşterea prestigiului instituţiei, 

încearcă să promoveze VALORI  ale unei echipe adevărate, bazate pe: 



 Creativitate 

 Conştiinciozitate 

 Respect 

 Toleranţă 

 Comunicare bilaterală eficientă 

 Spirit de echipă 

 profesionalism 

 

REFLECŢIE asupra NEÎMPLINIRILOR: 

 

• există loc de mai mult şi mai bine asupra iniţiativelor comune şi hotărâte; 

• munca de  educare a familiei in spiritul deschiderii şi increderii spre scoala trebuie sa 

promoveze noi strategii; 

• vorbim prea timid despre “Noi” si popularizam la fel de timid rezultatele muncii; 

• mai avem încă de studiat “partea  goala a paharului”in ceea ce priveste managementul 

calităţii; 

• există încă potenţial creativ neprelucrat şi neimplicat în problema  soluţionării şi 

gestionării calitative a unor situaţii. 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari: 

- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc 

conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice 

centrate pe elev; 

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea 

stilurilor de predare; 

- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se 

adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi 

înţelegerii conţinutului specific; 

- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice; 

- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 

- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât 

şi formative; 

- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea 

metodelor moderne de evaluare; 

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;  

- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă; 

 

Puncte slabe: 

- inexistenţa unei legături permanente a elevilor cu biblioteca şcolii; 

- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; 

- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise; 

 

CONCLUZII: 

               

               Catedra de matematica si informatica este formata din profesori ce au dat dovada de o 

buna pregatire stiintifica si metodica si sunt preocupati permanent de imbunatatirea procesului 

instructiv educativ si de obtinerea unor rezultate cat mai bune atat la examenele nationale cat si 

olimpiade si concursuri scolare. 

 



        

3.COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE FIZICA, CHIMIE, 

BIOLOGIE 

Activitãţile comisiei metodice  “Ştiinţe” s – au desfãşurat în sem. I  an școlar 2019 – 

2020  dupã cum urmeazã: 

 S-a fãcut amenajarea corespunzǎtoare a laboratoarelor de fizicǎ, chimie şi biologie; 

  S-a  verificat  existența manualelor şcolare aprobate de  M.Ed.C.T; 

  S-a realizat  încadrarea corespunzǎtoare a personalului didactic; 

  S-a întocmit orarului cadrelor didactice; 

 S-au prelucrat cu elevii  normele de utilizare a laboratoarelor şi a aparaturii aferente 

experimentelor didactice;  

 S-a fãcut repartizarea elevilor la mesele din laboratoare. Intocmirea proceselor verbale de 

predare – primire; 

 S-au întocmit documentele de evidenţǎ a personalului comisiei (nume,grad didactic, vechime, 

etc.); 

  S-a  verificat existenţa programelor şcolare CDŞ, vizate de inspectorul de specialitate; 

  S-a analizat  raportului de activitate al comisiei metodice pentru  anul şcolar 2018 – 2019, şi s 

–a realizat strategia de urmat în  2019 – 2020; 

  S-a realizat şi aprobat planul managerial al comisiei; 

  S-a  verificat existenţa ducumentelor cadrelor didactice (planificǎri anuale, semestriale şi pe 

unitǎţi de învǎţare); 

  S-au stabilit responsabilitǎţile membrilor comisiei şi a programului de lucru al comisiei; 

  S-a întocmit graficului de susţinere a lucrǎrilor scrise semestriale; 

  S-au verificat  programele şcolare şi s – au stabilit concordanţele între concepte studiate şi în 

cadrul altor discipline de învǎţǎmânt; 

 S-a verificat utilizarea descriptorilor de performanţǎ în aprecierea cunoştinţelor elevilor 

  S-a realizat graficul de pregǎtire a elevilor pentru concursurile şcolare; 

 S-a urmărit depistarea elevilor cu dificultǎţi de învǎţare şi s-a ales  procedeul de remediere a 

acestor situaţii; 

  S-au realizat rapoartele cu privire la propunerile de modificare a programelor şcolare la 

disciplinele din cadrul comisiei; 

  S-a fãcut verificarea existenţei metodelor eficiente de evaluare a elevilor; 

  S-a fãcut verificarea parcurgerii materiei pe discipline; 

  S-a realizat înregistrarea propunerilor de teste de evaluare care să respecte regulamentul 

CEAC; 

  S-a verificat notarea ritmică a elevilor; 

  S-a urmărit realizarea evidenţei rezultatelor elevilor pe discipline; 

  S-a urmărit folosirea instrumentelor de proiectare elaborate de membrii comisiei; 

  S-a urmărit evaluarea personalului didactic; 

  S-a urărit realizarea interasistenţelor și înregistrarea lor în fişe 

 

  S-a urmãrit verificarea respectǎrii graficelor de pregǎtire a elevilor pentru lucrǎrile scrise şi 

pentru bacalaureat 

  S-a urmãrit verificarea aplicǎrii programelor opţionale la clasele pentru care au fost concepute; 

  S-a realizat întreţinerea dotǎrii existente;  

  S-au desfǎşurarea olimpiadele -etapa localǎ; 

  S-au realizarat  materiale care sǎ informeze cu privire la aplicabilitatea practicǎ a disciplinelor 

cuprinse în aria curricularǎ Matematicǎ şi Stiinţe ale naturii; 



  S-a urmãrit înregistrearea rezultatelor foarte bune la disciplinele din cadrul    comisiei şi 

selectarea elevilor cu aptitudini pentru programe de performanţǎ; 

 S-a fãcut centralizarea rezultatelor obţinute la concursurile şcolare; 

 S-a urmãrit realizarea unor activitǎţi de promovare a disciplinelor denumite generic “Ştiinţe” – 

cercuri de elevi, reviste şcolare, sesiuni de referate,  acţiuni la nivelul catedrei, etc. 

  S-a urmãrit participarea membrilor comisiei la programe şi proiecte de specialitate 

  S-a fãcut verificarea pregǎtirii profesionale a cadrelor didactice member ale comisiei şi 

întocmirea tabelelor de evidenţǎ; 

   S-a urmãrit mobilizarea profesorilor pentru participare la noile forme de perfecţionare 

organizate de ISJ, Casa personalului didactic şi alte instituţii abilitate; 
  S-a facut înregistrarea participǎrii personalului catedrei la perfecţionǎrile din timpul Sem. I 

2019 – 2020 

 S-a fãcut prezentarea legislaţiei în vigoare privind funcţionarea  învǎţǎmântului  

preuniversitar; 

  S-a fãcut prezentarea Regulamentului intern de funcţionarea a Liceului Teoretic “Duiliu 

Zamfirescu” Odobeşti; 

  S-a fãcut prezentarea  conţinutului obligatoriu al mapei profesorului; 

  S-a realizat prezentarea planurilor cadru de repartizarea a orelor pe disciplinele comisiei 

pentru anul şcolar 2020 – 2021 ; 

  S-a urmãrit cunoaştere legislaţiei în vigoare cu privire la desfăşurarea procesului de 

învăţământ  

 

ANEXĂ 

 SITUAŢIA  MEDIILOR GENERALE  PE  CLASE  ŞI  DISCIPLINE 

 PROCENTE DE PROMOVABILITATE* 

 SITUAŢII STATISTICE 

 

GIMNAZIU 

 

 

FIZICĂ   

 VI  A   VI  B VI  C VIIA  VII  B VII  C VIII  

A 

VIII  

B 

VIII  

C 

MEDIA 

CLASEI 

8,65 6,26 6,52 8,85 7,31 7,28 9,34 7,13 5,60 

% 100 100 86,95 100 95 77,77 100 100 75 
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PROM.%

 

 

 



MEDII  DESCENDENTE 

 

GIMNAZIU 

FIZICĂ  MEDII/CLASE  SEMESTRUL I   

 

 VIA VIB VIC VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB VIIIC 

1 10 10 10 10 10 9 10 10 10 

2 10 10 10 10 10 8 10 10 8 

3 10 10 10 10 10 8 10 9 7 

4 10 8 10 10 9 8 10 9 7 

5 10 8 9 10 9 8 10 9 7 

6 10 7 9 10 9 8 10 8 7 

7 10 7 8 10 8 8 10 8 6 

8 10 6 8 10 8 7 10 8 6 

9 10 6 7 10 8 7 10 8 5 

10 10 6 6 10 8 7 10 8 5 

11 9 6 6 9 7 7 10 7 5 

12 9 5 5 9 7 6 10 7 5 

13 9 5 5 9 6 6 9 7 5 

14 9 5 5 9 5 5 9 7 5 

15 9 5 5 9 5  9 6 5 

16 9 5 5 7 5  9 6 4 

17 9 5 5 7 5  9 6 4 

18 9 5 5 7 5  9 6 4 

19 9 5 5 6 5  9 5 4 

20 8 5 5 5 -  9 5 3 

21 8 5 4    9 5  

22 8 5 4    9 5  

23 8 5 4    9 5  

24 8      8   

25 7      8   

26 6      8   

27 6         

28 6         

29 5         

          

          

          

  1 TR   1 SN 4 SN  1 TR 2 SN 

 251 144 150 177 139 102 243 164 112 

MG 8,65 6,26 6,52 8,85 7,31 7,28 9,34 7,13 5,60 

P % 100 100 86,95 100 95 77,77 100 100 75 

 

                                              

 

 

 

 

 



 

    SUMA MEDIILOR ELEVILOR 

                                           MG   MEDIA GENERALĂ A CLASEI 

                                               P %   PROCENT DE PROMOVABILITATE 

 AB – ABANDON 

  TR – TRANSFERAT  

 SN – SITUAŢIE NEÂNCHEIATĂ   

 

 

CHIMIE   

 

 VII  A   VII  B VII  C VIII  

A 

VIII  

B 

VIII  

C 

MEDIA 

CLASEI 

8,65 8,36 6,78 8,76 6,91 5,60 

% 100 95 77,77 100 100 90,90 
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VIIA VIIB VIIC VIII A VIII B VIII C
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BIOLOGIE    

 

 VA VB VC VIA VI 

B 

VI 

C 

VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB VIIIC 

MEDIA 

CLASEI 

7,81 8,92 7,59 8,89 6,69 6,86 7,90 8,00 5,57 8,96 7,08 5,80 

% 100 100 91,66 100 100 100 100 95 77,77 100 100 86,36 
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MEDII  DESCENDENTE  

                                 CHIMIE  MEDII/CLASE   SEMESTRUL I   

 

 

 VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB VIIIC 

1 10 10 9 10 10 10 

2 10 10 8 10 10 8 

3 10 10 8 10 10 8 

4 10 10 7 10 10 8 

5 10 10 7 10 9 7 

6 10 9 7 10 8 7 

7 9 9 7 10 8 7 

8 9 9 7 10 8 6 

9 9 9 7 10 7 5 

10 9 9 6 10 7 5 

11 9 8 6 10 7 5 

12 9 8 6 10 6 5 

13 9 8 5 9 6 5 

14 8 8 5 9 6 4 

15 8 7  9 6 4 

16 8 7  9 6 4 

17 7 7  9 5 4 

18 7 6  8 5 4 

19 7 5  8 5 3 

20 5 -  8 5 3 

21    7 5  

22    7 5  

23    7 5  

24    7   

25    6   

26    5   

       

  1 SN 4 SN  1 TR 2 SN 

 173 159 95 228 159 112 

MG 8,65 8,36 6,78 8,76 6,91 5,60 

P % 100 95 77,77 100 100 90,90 

 

 



MEDII  DESCENDENTE  

 

BIOLOGIE     MEDII/CLASE  SEMESTRUL I  

 

 VA VB VC VIA VIB VIC VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB VIIIC  

1 10 10 10 10 9 9 10 10 7 10 10 9 1 

2 10 10 9 10 9 9 10 10 7 10 10 9 2 

3 10 10 9 10 9 9 10 10 6 10 10 8 3 

4 10 10 9 10 8 9 10 10 6 10 10 7 4 

5 10 10 9 10 8 9 10 10 6 10 9 7 5 

6 10 10 9 10 7 9 9 9 6 10 9 6 6 

7 10 10 9 10 7 8 9 9 6 10 9 6 7 

8 9 10 9 10 7 8 9 9 5 10 8 5 8 

9 9 10 9 10 7 7 9 9 5 10 8 5 9 

10 9 10 8 10 7 6 8 9 5 10 7 5 10 

11 9 10 8 10 6 6 8 8 5 10 7 5 11 

12 9 10 8 10 6 6 7 7 5 10 6 5 12 

13 8 9 7 10 6 6 7 7 5 9 6 5 13 

14 8 9 7 9 6 6 7 6 4 9 6 5 14 

15 8 9 7 9 6 6 6 6 - 9 6 5 15 

16 8 9 7 9 6 6 6 6  9 6 5 16 

17 8 9 6 9 6 6 6 6  9 6 5 17 

18 8 9 6 9 6 6 6 6  9 5 5 18 

19 8 9 6 9 6 6 6 5  8 5 5 19 

20 8 9 5 8 6 6 5   8 5 4 20 

21 8 9 5 8 6 5    8 5  21 

22 7 7 5 8 5 5    8 5  22 

23 7 7  8 5 5    8 5  23 

24 7 6  8      7   24 

25 6 6  8      6   25 

26 6 5  7      6   26 

27 5   7         27 

28 5   7         28 

29 5   5         29 

30 5            30 

31 5            31 

32 5            32 

 1 TR  2 SN  1 TR   1 SN 4 SN  1 TR 2 SN  

              

 250 232 167 258 154 158 158 152 78 233 163 116  

MG 7,81 8,92 7,59 8,89 6,69 6,86 7,90 8,00 5,57 8,96 7,08 5,80  

P % 100 100 91,66 100 100 100 100 95 77,77 100 100 86,36  

 

 

 

 

 

 

 



MEDII  DESCENDENTE  

                   LICEU 

                                              FIZICĂ  MEDII  /CLASE     SEM. I 

 IXA IXB XA XB XIB XIIB 

1 10 10 10 10 10 10 

2 10 10 10 10 10 10 

3 10 10 10 10 9 10 

4 10 10 10 10 8 10 

5 10 10 10 10 7 10 

6 10 10 10 9 7 10 

7 10 10 10 9 6 10 

8 9 9 10 8 6 10 

9 9 9 10 8 6 9 

10 9 9 10 8 6 9 

11 9 8 10 7 5 8 

12 8 7 9 7 5 8 

13 8 7 9 7 5 8 

14 8 7 9 7 5 8 

15 8 7 9 7 5 8 

16 8 6 9 7 5 7 

17 8 6 9 7 4 7 

18 8 6 9 7  7 

19 8 6 9 6  7 

20 8 6 9 6  7 

21 8 6 9 6  7 

22 8 6 8 6  6 

23 8 5 8 6  6 

24 7 5 8 6  6 

25 7 5 8 5  5 

26 7 5 8    

27 7 5 8    

28 7 5 8    

29 6 5 8    

30 5 5 7    

31   7    

32   7    

33   7    

34   6    

35   5    

  AB   1 EXM  

 248 215 303 189 109 203 

MG 8,36 7,16 8,65 7,56 6,41 8,12 

P % 100 96,77 100 100 94,11 100 

 

 

 

 

 

 



MEDII  DESCENDENTE  

 

                                              CHIMIE  MEDII  /CLASE     SEM. I   

 

 IXA IXB XA XB XIB XIIB 

1 10 10 10 10 10 10 

2 10 10 10 10 10 10 

3 10 10 10 9 10 10 

4 10 10 10 9 7 10 

5 10 10 10 9 7 10 

6 10 10 10 8 6 10 

7 10 10 10 8 6 10 

8 10 10 10 8 5 10 

9 10 9 10 8 5 9 

10 10 9 10 7 5 9 

11 10 9 10 7 5 9 

12 10 9 9 6 5 9 

13 9 9 9 6 5 8 

14 9 8 9 6 5 8 

15 9 8 9 6 5 7 

16 9 8 9 6 5 7 

17 9 7 9 6 5 6 

18 9 7 9 5  6 

19 9 7 8 5  6 

20 9 7 8 5  6 

21 9 7 8 5  6 

22 8 6 8 5  6 

23 8 6 8 5  6 

24 8 6 8 4  5 

25 7 6 8 4  5 

26 7 5 7    

27 6 5 7    

28 6 5 6    

29 6 5 6    

30 5 5 6    

31   6    

32   5    

33   5    

34   5    

35   5    

  AB   1 EXM  

 262 233 287 167 106 198 

MG 7,73 6,65 8,20 6,68 9,23 7,92 

P % 100 96,77 100 92 100 100 

 

 

 

 

 



 

MEDII  DESCENDENTE  

 

                                                      BIOLOGIE  MEDII  /CLASE     SEM. I   

 

 IXA IXB XA XB XIB XIIB 

1 8 10 10 10 10 10 

2 8 10 10 10 8 10 

3 8 9 10 10 7 9 

4 8 9 10 10 6 9 

5 7 9 10 10 6 9 

6 7 8 10 10 6 8 

7 7 8 9 10 6 8 

8 7 8 9 10 6 8 

9 7 8 9 9 6 7 

10 7 8 9 9 5 7 

11 7 8 9 9 5 7 

12 7 8 8 8 5 6 

13 7 8 8 8 5 6 

14 6 8 8 8 5 6 

15 6 8 8 8 5 6 

16 6 7 8 8 5 6 

17 6 7 8 8 5 6 

18 6 7 8 8  6 

19 6 7 7 7  6 

20 6 7 7 7  5 

21 5 7 7 7  5 

22 5 7 7 7  5 

23 5 7 7 7  5 

24 5 7 7 7  5 

25 5 7 6   5 

26 5 7 6    

27 5 6 6    

28 5 6 5    

29 5 6 5    

30 5 5 5    

31   5    

32   5    

33   5    

34   5    

35   5    

  AB   1 EXM  

 187 227 261 205 101 170 

MG 6,23 7,56 7,45 8,54 5,94 6,80 

P % 100 96,77 100 100 100 100 

 

 

 

 



MEDII  DESCENDENTE ŞTIINȚE 

                                                         MEDII  /CLASE     SEMESTRUL I   

                                                                                                                       

   XI A XII A XII B OP. CHIMIE 

I II M

G 

I II MG I II MG 

       

1 10   10   10   

2 10   10   10   

3 10   10   10   

4 10   10   10   

5 10   10   10   

6 10   10   10   

7 10   10   10   

8 10   10   10   

9 10   10   10   

10 10   10   10   

11 10   10   10   

12 10   10   10   

13 10   10   10   

14 10   10   10   

15 10   10   10   

16 10   10   10   

17 10   10   9   

18 10   10   9   

19 10   10   9   

20 10   10   9   

21 10   10   9   

22 10   10   9   

23 9   10   9   

24 9   10   9   

25 9   10   9   

26 8   10      

27    10      

28    10      

29    7      

30    7      

    1 

EX

M 

     

 255   294   241   

MG 9,80   9,80   9,64   

P % 100   100   100   

  

 

 

 

 

 



 

MEDII  DESCENDENTE  

MEDII  /CLASE     SEMESTRUL I   

E.P.S. 

   

 
XI B XII A XII B 

I II MG I II MG I II MG 

    

1 10   10   10   

2 10   10   10   

3 10   10   10   

4 10   10   10   

5 10   10   10   

6 10   10   10   

7 9   10   10   

8 9   10   10   

9 9   10   10   

10 9   10   10   

11 9   10   10   

12 9   10   10   

13 8   10   10   

14 8   9   10   

15 8   9   10   

16 7   9   10   

17 6   9   10   

18    9   9   

19    9   9   

20    9   9   

21    9   9   

22    9   9   

23    9   8   

24    9   8   

25    8   7   

26    8      

27    7      

28    7      

29    7      

30    6      

31 1 

EX

M 

  1 

EX

M 

     

 151   272   23

8 

  

MG 8,88   9,06   9,5

2 

  

P % 100   100   10

0 

  

 

 

 



 

 

 

FIZICĂ   

 

 IX  A IX  B X  A X  B XI  B XII  B 

MEDIA 

CLASEI 

8,36 7,16 8,65 7,56 6,41 8,12 

% 100 96,77 100 100 94,11 100 

 

             

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

IXA IXB XA XB XIB XIIB

PROM.%

 
  

 

CHIMIE  

 

 IX  A IX  B X  A X  B XI  B XII  B 

MEDIA 

CLASEI 

7,73 6,65 8,20 6,68 9,23 7,92 

% 100 96,77 100 92 100 100 

  

 

             

88
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IXA IXB XA XB XIB XIIB

PROM.%

 
 

 

 



 

BIOLOGIE     

 IX  A IX  B X  A X  B XI  B XII  B 

MEDIA 

CLASEI 

6,23 7,56 7,45 8,54 5,94 6,80 

% 100 96,77 100 100 100 100 

 

 

           

95

96

97
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99

100

IXA IXB XA XB XIB XIIB

PROM.%

 
 

 

  

ŞTIINŢE 

 

E.P.S 

OP. 

CHIMIE 

 

 XI  A XII  A XI B XII 

A 

XII 

B 

XII B 

MEDIA 

CLASEI 

9,80 9,80 8,88 9,06 9,52 9,64 

% 100 100 100 100 100 100 
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SITUAŢIA  NUMERICĂ A  MEDIILOR  PE   CLASE  ŞI  DISCIPLINE 

 

 

                                               GIMNAZIU 

 

FIZICĂ 

       

MEDII 

 

 

CLASA 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

VI  A   1 3 1 5 9 10 

VI  B   12 4 2 2  3 

VI  C  3 9 2 1 2 2 4 

VII  A   1 1 3  5 10 

VII  B   6 1 2 4 3 3 

VII  C   1 2 4 6 1  

VIII  A      3 11 12 

VIII  B   5 4 4 5 3 2 

VIII  C  1 4 7 2 1  1 

TOTAL 0 4 39 24 19 28 34 45 
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CHIMIE 

       

MEDII 

 

 

CLASA 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

VII  A   1  3 3 7 6 

VII  B   1 1 3 4 5 5 

VII  C   2 3 6 2 1  

VIII  A   1 1 4 3 5 12 

VIII  B   7 5 3 3 1 4 

VIII  C 2 5 5 1 3 3  1 

TOTAL 2 5 17 11 22 18 19 28 
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BIOLOGIE 

       

MEDII 

 

 

CLASA 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

V  A   6 2 3 9 5 7 

V  B   1 2 2  9 12 

V  C   3 3 4 3 8 1 

VI  A   1  3 6 6 13 

VI  B   2 11 5 2 3  

VI  C   3 11 1 2 4 5 

VII  A   1 5 3 2 4 5 

VII  B   1 5 2 1 5 5 

VII  C  1 6 5 2    

VIII  A    2 1 5 6 12 

VIII  B   6 6 2 2 3 4 

VIII  C  1 12 2 2 1 2  

TOTAL 0 2 42 54 30 33 55 64 
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LICEU 

FIZICĂ   

       

MEDII 

 

 

CLASA 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

IX  A   1 1 5 12 4 7 

IX  B   8 7 4 1 3 7 

X  A   1 1 4 8 10 11 

X  B   1 6 8 3 2 5 

XI  B  1 6 4 2 1 1 2 

XII  B   1 3 6 5 2 8 

1TOTAL 0 1 18 22 29 30 22 40 
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CHIMIE 

       

MEDII 

 

 

CLASA 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

IX  A   1 3 2 3 9 12 

IX  B   5 4 5 3 5 8 

X  A   4 4 2 7 7 11 

X  B  2 6 6 2 4 3 2 

XI  B   10 2 2   2 

XII  B   2 7 2 2 4 8 

TOTAL 0 2 28 26 15 19 28 43 
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BIOLOGIE 

       

MEDII 

 

 

CLASA 
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5 
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8 

 

9 

 

10 

IX  A   10 7 9 4   

IX  B   1 3 11 10 3 2 

X  A   8 3 6 7 5 6 

X  B     6 7 3 8 

XI  B   8 6 1 1  1 

XII  B   6 8 3 3 3 2 

TOTAL 0 0 33 27 36 32 14 19 
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SITUAŢIA  NUMERICĂ A  MEDIILOR  DE CORIGENŢĂ  PE   CLASE  ŞI  DISCIPLINE 

 

GIMNAZIU 

FIZICĂ   

  

CLASA 

 

VI  A   VI  B VI  C VIIA  VII  B VII  C VIII  

A 

VIII  B VIII  

C 

NR. 

MEDII 

0 0 3 0 0 0 0 0 5 
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CHIMIE   

  

CLASA 

 

VIIA  VII  B VII  C VIII  A VIII  B VIII  C 
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0 0 0 0 0 7 
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  BIOLOGIE 

 

CLASA VA VB VC VI  

A   
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                                    LICEU 
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4  COMISIA  METODICĂ  A  DIRIGINŢILOR. CONSILIERUL 

PENTRU PROGRAME SCOLARE SI EXTRASCOLARE 

  Activitatea educativă școlară și extrașcolară în semestrul I al anului școlar 2019-2020 a fost 

centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente adecvatei vârstei cronologice.   

Informarea și îndrumarea elevilor si părinților s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice 

în cadrul orelor de dirigenție și a ședințelor cu părinții. 

 COMISIA METODICĂ A DIRIGINTILOR 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. Comisia si-a propus drept priorităţi, o mai mare atenţie 

acordata creşterii standardelor de performanţă, modului în care elevii se integrează în 

colectivele lor, creşterii interesului pentru învăţătură, colaborării cu părinţii în vederea 

optimizării relaţiei şcoala-familie, îmbunătăţirii capacitaţii de socializare a elevilor în 

colectivităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest sens, Comisia diriginţilor a avut 

în vedere realizarea unor activităţi diverse, prin care diriginţii dar şi elevii să conştientizeze 

implicarea lor în actul educativ, sa recepteze educaţia mai mult decât ca pe un act instructiv prin 

care se acumulează cunoştinţe, ci ca un mijloc de formare a personalităţii lor, de pregătire 

pentru viaţă, pentru integrarea în societate. Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din 

programa de consiliere si orientare cu educaţia pentru nonviolenţa, pentru mediu, civică, pentru 

calitatea vieţii, pentru cultivarea respectului față de cultură și tradiţii. 

Comisia metodică a diriginților a fost constituită la începutul anului școlar 2019-2020 cu 

un efectiv de 20 cadre didactice , din care 12 la gimnaziu și 8 la liceu, coordonată de consilierul 

educativ al școlii, prof. Miron Oana Ramona. 

Obiectivele urmărite 

- Asigurarea cadrului legislativ specific activității educative școlare și extrașcolare. 



- Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea de cross-curriculară și 

extracurriculară în proiectarea activității educative. 

- Introducerea și valorificarea elementului educativ în fiecare unitatea de învățare. 

- Implementarea metodelor activ- participative pentru ridicarea calității rezultatelor 

învățării. 

- Creșterea vizibilității eficienței activității educative școlare și extrașcolare prin 

prevenirea și reducerea fenomenelor antisociale, de abandon școlar, absenteism și analfabetism. 

- Redimensionarea orei de consiliere și orientare școlară din perspectiva valențelor 

educației de impact. 

                    ACTIVITATEA DE PROIECTARE ȘI PLANIFICARE 

Activitatea de proiectare și planificare s-a concretizat în : 

Întocmirea Planului managerial al activitatii educative și a planului de acțiune privind 

implementarea strategiei dezvoltării activității educative școlare și extrașcolare pe anul școlar 

2019-2020. 

Programul activităților extracurriculare și extrașcolare cu graficul de desfasurare cuprinzând 

termene și responsabilități: 

 Planificarea ședințelor cu parinții  

 Planificare ședințelor Comisiei metodice a diriginților, lecții demonstrative, referate, 

informări de specialitate. 

ACTIVITATEA DIRIGINTILOR 

În semestrul I al anului școlar 2019-2020, profesorii diriginți au urmărit ca prin activitatea 

desfăsurată, să materializeze trăsăturile și principiile consilierii școlare, vazute ca un proces de 

dezvoltare și prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaționează cu școala, 

profesorii și colegii. 

Sedințele Comisiei metodice a diriginților s-au ținut conform graficului respectând tematica din 

Planul Operaționl al școlii și din Planul Managerial al activității educative. 

Instruirea profesorilor diriginți cu privie la organizarea activităților școlare și extrașcolare, 

intocmirea documentelor. 

La orele de consiliere și orientare s-au respectat planificările calendaristice, iar temele dezbătute 

au respectat Programele de consiliere și Orientare și particularitățile elevilor. 

Utilizarea unor strategii didactice , in cadrul orelor de dirigentie astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat și îndrumat eficient. 

S-au desfăsurat ședințele cu părinții, pe clase, după un program stabilit, în care s-au prelucrat 

regulamentele școlare(cel general și cel de ordine interioară). 

Organizarea activității: 

-Constituirea comisiei diriginților; 

-Stabilirea graficului orelor de Consiliere și Orientare; 

-Analiza programelor școlare în vigoare; 

-Îndrumări privind întocmirea planificărilor; 

-Repartizarea diriginților pe clase- Directorul școlii,  Prof. Nelu Tman; 

-Realizarea și completarea documentelor comisiei,  Prof. Miron Oana. 

Mapa dirigintelui  

- prezentarea planului managerial al comisiei diriginților; 

-discutarea activităților propuse în cadrul comisiei; 

-stabilirea responsabilităților în cadrul comisiei diriginților. 

ACTIVITĂTI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

În sem I s-au desfățurat următoarele activități educative: 

-Alegerile C.S.E; 



-Ziua Educației; 

-Sărbatorim împreună ZILELE LICEULUI TEORETIC ,, DUILIU ZAMFIRESCU,, - oct. 2019 

-prezentarea operei scriitorului vrâncean Duiliu Zamfirescu, patronul spiritual al liceului; 

-Săptămâna ,,Educației Globale” ; 

-1 Decembrie- Ziua Națională a României; 

-Activități diverse. 

 

 

 

Activități extracurriculare desfășurate:                             

1.  Ziua Educației a fost marcată prin scrisori de mulțumire pentru profesori.  
-Am urmărit ca elevii să conștientizeze importanța zilei de 5 Octombrie și a educației pentru 

viitorul lor și să aprecieze importanța muncii educatorului în formarea acestora. 

 



 

 

 

2. Reprezentanţii Tribunalului Vrancea şi cei ai Judecătoriei Focşani, au organizat 

Ziua Porţilor Deschise cu ocazia Zilei Europene a Justiţiei și au fost gazdele 

elevilor Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, care au vrut să ştie cât mai multe 

despre munca judecătorilor şi despre cum se face dreptate. Elevii au luate parte la 

şedinţele de judecată, li s-a explicat în ce constau acestea, dar şi cum pot ajunge să 

lucreze în magistratură. Atât lor, cât şi celorlalţi vizitatori le-au fost oferite 



materiale informative. 

 

3. „Săptămâna Educaţiei Globale” s-a desfăşurat anul acesta în perioada 18 - 24 

noiembrie 2019, având ca temă „SCHIMBARILE CLIMATICE”  

     Săptămâna Educaţiei Globale abordează aspecte legate de diversitate şi inegalitate la nivel 

local şi global şi încearcă să încurajeze; conştientizarea lumii extinse şi al rolului nostru de 

cetăţeni ai lumii; atitudini de respect pentru diversitate şi abilităţi de comunicare.  

      Săptămâna Educaţiei Globale a devenit tradiţie în ţara noastră. În fiecare an, în şcoli se 

organizează activităţi în spiritul obiectivelor şi scopului stabilit, se propune familiarizarea 

elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice cu principiile şi valorile educaţiei globale şi să creeze un 

cadru pentru înţelegerea drepturilor şi responsabilităţilor cetăţeniei europene. 

      În cadrul acestui eveniment educaţional, elevii profesorii şi familiile elevilor sunt implicaţi 

în diverse activităţi pentru a înţelege ce înseamnă responsabilitatea privind toleranţa şi 

solidaritatea şi de a crea şi facilita realizarea unor parteneriate cu alţi actori educaţionali. 

    Scopul educaţiei globale este de a încuraja educatorii şi cursanţii să exploreze activităţile 

educaţionale pentru cetăţenia globală.  

    În cadrul  Liceului Teoretic ,,D. Zamfirescu”  Odobești, „Săptămâna Educaţiei Globale” a 

reunit activităţi la care au participat deopotrivă cadre didactice şi elevi. 

   Scopul acestor activități a fost cunoașterea și formarea unor atitudini de respingere a tot ceea 

ce are efect negativ asupra societății contemporane și formarea unei atitudini sănătoase necesare 

dezvoltării personalității elevului. 



  Dintre activitățile desfășurate atât de elevi cât și de cadrele didactice amintesc câteva dintre 

ele; prezentari ppt realizate de elevi, discuții despre poluare, migrație, dar și desene 

reprezentative realizate de aceștia. 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elevii Liceului Teoretic ,,D. Zamfirescu”  au fost selectati să participe la Concursul 

,,Alaiurile toamnei” , coordonați de doamna profesor Dragomir Ema, pe baza 

scenariului trimis la aceasta competitie. Au fost implicate mai multe cadre didactice 

dintre care: prof. Ioana Rosu, Niculina Ene, Daniela Ionescu, Mioara Cucu, Salomeea 



Crisan, Mihaela Cirjan, Oana Jalba, bibliotecar Dana Potorac, prof. Mirela Matei, prof. 

Daniela Panaite, doamna director adjunct, Amalia Rusu și domnul director Nelu Taman, 

dar și profesorul consilier școlar Miron Oana. 

 

 

 
 

5. Balului bobocilor de la Liceul Teoretic Odobeşti a fost organizat de profesorii Cucu 

Mioara și Galan Paul, împreună cu elevii minunati ai claselor a XIIa și a IXa. 



A fost un bal plin de sentimente și eleganță, cu implicarea elevilor, parintilor , dar și a cadrelor 

didactice.

 

6.  S-au desfăsurat activități de informare, a Agenției Naționale Împotriva Traficului de 

Persoane-Centrul Regional Galați ce a avut ca scop îmbunătățirea cunoștințelor 

participanților cu privire la manifestarea fenomenului traficului de persoane, informarea 

grupului țintă asupra riscurilor asociate și prevenirea formelor de exploatare a tinerilor 

precum și prezentarea oportunităților HELPLINE 0 800 800 678. Toate aceste 

informații și recomandări au fost aduse în dialogul cu participanții de către specialistul 

ANITP-Galați, domnul comisar, Ionel Mereuță, care și de această dată, a folosit 

instrumente de abordare nonformală, noi, adaptate lucrului cu tinerii și provocărilor 

vremii. 

 



 

7. D-na profesor Mădălina Temelie a coordonat activitatea SNAC pe semestrul I, cu 

sprijinul preotilor Pana Maricel si Toma Emil, s-au mobilizat toate  clasele, astfel încat 

sa întindem o mana de ajutor celor care au nevoie.  

Alături de aceștia au mai participat și elevii claselor Pregătitoare A, I A și I C împreună 

cu părinții și cadrele didactice Iulia Sucoverschi, Birsan Doina și Oceanu Nela s-au 

mobilizat și au adus zâmbete persoanelor nevoiașe din Parohia "Sf. Gheorghe" Odobești 

în cadrul slujbei de ,,Intrarea în biserică a Maicii Domnului" oficiată de preotul Bogdan 

George Sabin. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 
8. Datorită faptului că elevii sunt atrași mai mult de tehnologie decat de citit, cadrele 

didactice au desfășurat mai multe activități prin care au încurajat lectura. Au fost 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216068901056031&set=pcb.703613336798598&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAZJZzeyfKrp0XI8W9yyITtG6xPoaJMF6jpwDY6_5lN-wRguS1AWRC9lrDB1lAbSYFLOX1fz0-nCQx3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216068901056031&set=pcb.703613336798598&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAZJZzeyfKrp0XI8W9yyITtG6xPoaJMF6jpwDY6_5lN-wRguS1AWRC9lrDB1lAbSYFLOX1fz0-nCQx3


stabilite mai multe zile în care timp de jumatate de oră se citea cateva pagini dintr-o 

carte.  

 
 

9.  Consiliul Școlar al Elevilor a luat hotărârea de a se alătura strângerii de fonduri, pentru 

Irina Bratosin, elevă la Colegiul Tehnic ,,Valeriu D. Cotea", dar si alte doua cazuri, ale 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216068901056031&set=pcb.703613336798598&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAZJZzeyfKrp0XI8W9yyITtG6xPoaJMF6jpwDY6_5lN-wRguS1AWRC9lrDB1lAbSYFLOX1fz0-nCQx3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216068901056031&set=pcb.703613336798598&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAZJZzeyfKrp0XI8W9yyITtG6xPoaJMF6jpwDY6_5lN-wRguS1AWRC9lrDB1lAbSYFLOX1fz0-nCQx3


altor copii bolnavi de cancer. 

  

  



 
10. Cu ocazia sărbătoririi zilei liceului, a fost organizată o 

slujba de pomenire pentrul scriitorul Duiliu Zamfirescu,  

la care au particicipat cadrele didactice dar și elevi ai 

liceului. 

Elevii care au participat la ,,Alaiurile toamnei” au fost 

rasplătiți pentru munca depusă. 

 

 

11. Parada de Halloween și în acest an școlar a fost organizată de doamnele profesor 

Ema Dragomir , Daniela Panaite și Oana Miron, cu sprijinul tuturor cadrelor 

didactice. 



 

 
 



 
 

 

12.  Liceul Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu” Odobești a fost gazda unei delegații străine, 

formată din primarul din Borgaro, directoarea bibliotecii din Borgaro, directorul 

Institutului Comprensivo din Borgaro din Italia și președinta Asociației Dacia. A 

fost o activitate amplă sustinută de profesoarele Gina Sava si Madalina Temelie 



despre viața și activitatea patronului spiritual al liceului, Duiliu Zamfirescu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Cu ocazia zilei de ,,1 DECEMBRIE” dna profesor Constanța Giurcan a cinstit Eroii 

Neamului organizând o excursie la Mausoleele de la Mărășești, Mărăști, Soveja. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216106829444217&set=oa.707387506421181&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCLMCsMljUP6uiKRxCIfa7qe7NJnM89BLRRTLu-sRtI6Kags6Fqrk8cYyviklLm92LgoOLP1GcQCfa1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216106829444217&set=oa.707387506421181&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCLMCsMljUP6uiKRxCIfa7qe7NJnM89BLRRTLu-sRtI6Kags6Fqrk8cYyviklLm92LgoOLP1GcQCfa1


 
 

 
 

14. Ajunsă la a treia ediție sarbătoarea noastră de 1 DECEMBRIE, ,,TRADIȚII ȘI 

SAVOARE “ la care au participat toate cadrele didactice și toți elevii, care s-au 

bucurat  atât de Ziua Națională a României, cu cântece, scenete și poezii, cât și de 

bucatele alese,  pregătite de aceștia, dar și de parinți. 



 

 



 
 

 

 



 
 

15. Liceenii: Andrei Mihăilescu, Alexandra Cirnici, Andrei Jurcă, Andrei Ciută, Răzvan 

Rășcan, coordonați de dna. prof. Constanța Giurcan au avut rezultate excelente la 

concursul  ,, Legendele uitate ale Vrancei. ” 

 

 





 
 

Activități  metodice : 

Ca și activități metodice pe semestrul I, d-na profesor Dragomir Ema a susținut o activitate la 

consiliere și orientare școlară cu clasa a Xa B, cu tema ,,Să exmatriculăm violența! ” și d-na 

profesor Roșu  Ioana o activitate cu elevii clasei a VI  ,,Crăciunul în familie”. 

Proiecte educaționale : 

1. ,,LA MULȚI ANI, SCOALĂ DRAGĂ!” PROF. GALAN ALINA 

2.  ,,PARADA DE HALLOWEEN” PROF. PANAITE DANIELA, PROF. DRAGOMIR EMA 

3.  ,,STOP BULLYING-ULUI!” PROF. CONSILIER ȘCOLAR MIRON OANA RAMONA 

4. ,,DUILIU ZAMFIRESCU-ÎNTRE LITERATURĂ ȘI DIPLOMAȚIE“ PROF TEMELIE 

MADALINA, PROF. SAVA GINA 

5. ,, CLUBUL DE TEATRU“ PROF TEMELIE MADALINA, PROF. SAVA GINA. 

Parteneriate încheiate: 

1. Parteneriat încheiat cu C.E.P.E.C.A. Vrancea; 

2. Parteneriat încheiat cu D.J.T.S. Vrancea; 

3. Parteneriat încheiat cu Școala gimnazială ,,N. Iorga“ Focșani, concursul bilingv 

,,Magia Crăciunului“, ,,Festivalul județean de muzică franco-anglais“; 



4. Parteneriat încheiat cu Liceul teoretic ,,N. Iorga“ Brăila, concursul ,,Decouvrons la 

geographie de la France“; 

5. Parteneriat încheiat cu Colegiul National ,,Ghe. Țițeica“, Drobeta Turnul Severin- 

,,Concursul La Magie de Noel“. 

 

 

 

5. COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ANUL ŞCOLAR  
 

Clasele I-II 

 

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2019/2020, Comisia Metodică a învăţătorilor 

şi–a atins obiectivele propuse astfel:  

- Asigurarea calităţii actului educaţional prin întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale); 

- Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; utilizarea de strategii activ-

participative; 

- 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. 

Planificarea si proiectarea unitatilor de învatare s-au facut tinandu-se cont de precizarile  

facute in ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si  programele scolare. 

Schemele orare sunt bine intocmite respectand caracteristicele colectivului de elevi cu 

care se lucreaza si reflectand nevoile clasei. 

In general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de invatare 

in parte facandu-se posibila o evaluare eficienta la perioade scurte de timp si stabilirea unui 

plan  remedial daca este cazul. 

Planificarea este personalizata si reflecta specificul clasei la care se lucreaza tinandu–se 

cont de caracteristicile psihice ale colectivului si de nivelul de cunostinte, priceperi si 

deprinderi. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic in conformitate cu ceea ce si-au 

planificat, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de 

învăţământ,  conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. 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 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. 

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă  a mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar sa se regandeasca demersul 

didactic astfel incat cadrele didactice sa adopte strategii de provocare şi dir ijare a gândirii, 

strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, 

creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea un ei gândiri moderne, algoritmice , 

modelatoare,  problematice. Trebuie folosita la intreaga capacitate baza de mijloace didactice 

existente in scoala. 



Analizand activitatile desfasurate la clasa  în cadrul comisiei metodice se constata 

urmatoarele aspecte: 

- Pregatire buna si foarte buna din punct de vederea stiintific si metodic pentru activitate 

- Temele abordate la lectie sunt in conformitate cu ceea ce este prevazut in planificarea 

calendaristica si in proiectarea unitatii de invatare 

- Exista corelatie intre tema lectiei, obiective, sarcini de invatare si strategii didactice folosite 

- In majoritatea cazurilor sarcinile de invatare sunt diverse permitand elevilor sa aplice in 

contexte cat mai variate ceea ce elevii au invatat 

- Sunt integrati in activitate toti elevii din clasa; 

- Se imbina activitatea directa cu cea independenta manifestandu -se preocupare pentru 

exersarea depinderilor de munca independenta . 

- Preocupare pentru realizarea feet -back-ului si autoregalarea activitatii in functie de 

informatiile primite 

- Se folosesc forme diferite de organiza re a colectivului , insistandu-se pe activitatea in echipa 

si exersarea depinderilor de comunicare in situatii diverse. 

- Pe tot parcursul activitatii se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea 

comportamentului elevilor, evaluarea prin fise de munca independenta, evaluarea orala, 

evaluare scrisa , analiza produselor activitatii elevilor, portofoliul etc. 

- Se integreaza in lectie material didactic confectionat dar si material didactic din scoala  

- Unele colege, in lecţiile desfăşurate la clasă, au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a 

tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de co operare, de sprijin 

şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli 

stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

- Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei 

nivele: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de 

programa şcolară pentru acest moment şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte 

învăţarea. 

  În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat : 

- Programe artistice-serbări şcolare  

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s 

–a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându -se prin 

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea 

problematicii la experienţele copiilor. 

- Elevii si cadrele didactice au participat la diferite concursuri: 

- COMPER 

- AMINTIRI DIN COPILARIE 

- FORMIDABILII       Obtinanad rezultate remarcabile. 

Elevii, cadrele didactice si parintii au laut parte la -proiectul de voluntariat- 

 SUFLET PENTRU SUFLET  încheiat între LICEUL TEORETIC „DUILIU 

ZAMFIRESCU” ODOBESTI ŞI    BISERICA SF. GHEORGHE ODOBESTI, preot paroh 

Bogdan George Sabin. 

S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează 

optimizarea desfasurarii procesului instructiv-educativ: 

-  „Îmbunătăţirea activităţii de integrare a copiilor în şcoală” 

 -  „Conţinuturile integrate – factor ce contribuie la calitatea educaţiei” 

 - “ Serbările școlare și importanța lor în activitățile didactice”   

 -  „Rolul jocului didactic în pregătirea copilului de clasa I” 



Fiecare cadru didactic are o mapă a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru 

fiecare clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi 

proiectarea unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi 

formativă. 

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 

permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi echipa managerială.  

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă.  

Împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică (prezentarea de exemple de buna 

practica, interasistente, activitati demonstrative).  

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată . 

 Managementul calităţii 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, 

este necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar 

activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire -formare şi curriculum. 

In multe cazuri cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învăţarea în clasă, s-a 

creat un climat favorabil învăţării , elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor, s–

au  stimulat elevii pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare care să lărgească 

interesul elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală, s-a încercat şi realizat in unele 

cazuri modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor. 

 

COMISIA METODICĂ A  ÎNVĂŢĂTORILOR 

(CLASELE III-IV) 

 

Activitatea didactică a membrilor comisiei metodice, în semestrul I, a fost concepută şi 

s‐a desfăşurat pe baza prevederilor cuprinse în documentele şi instrucţiunile elaborate la nivelul 

MEN și al ISJ VRANCEA, precum şi a planului managerial al Liceului Teoretic "Duiliu 

Zamfirescu", Odobeşti. 

 

           I. La nivel conceptual managerial s‐au asigurat: 

              Organizarea activității comisiei metodice prin care s‐a urmărit stabilirea tematicii 

pentru semestrul I, întocmirea documentelor specifice, o bună planificare/ proiectare a 

materiilor, anual, semestrial şi pe unităţi de învăţare şi s‐au parcurs ritmic şi integral 

conţinuturile prevăzute de programele şcolare. 

               Planificarea activitaţii de formare continuuă ce a urmărit obiective centrate pe 

perfecţionarea actului didactic prin lecţii demonstrative și expunere‐dezbateri pe probleme de 

metodică. 

               Evaluarea și ameliorarea actului didactic prin organizarea de activități de tipul 

participării cadrelor la consfătuirile organizate de I.S.J. în vederea popularizării noutăților 

legislativ‐decizionale din programele școlare; prezentării și studierii Curriculumului național, a     

planului cadru, a programelor și a manualelor școlare, a softurilor educaționale specifice 

fiecărei discipline; întocmirea planificărilor calendaristice anuale și a unităților de învățare 

corespunzătoare. 

 

 II. La nivelul acţional pragmatic s-au urmărit: 

   Valorificarea potenţialului existent la nivelul resurselor umane, elevi şi cadre didactice,  

cât şi la nivelul conţinuturilor disciplinelor ce s-au concretizat în orele de curs. Colectivul şcolii 

este format din cadre didactice specializate, cu gradul I - 2 profesori, gradul II-2 profesor, 

definitivat-1 profesor .  Cadrele didactice dispun de posibilităţi certe de obţinere a 

performanţelor şcolare, iar dintre elevi mulţi se dovedesc receptivi la efortul comun profesor- 

elev, în procesul instructive-educativ. 



   Instrumentarul metodic utilizat la clasă a vizat realizarea unor activităţi didactice 

atractive, dinamice, de cooperare şi colaborare, eficiente în planul competenţelor specifice 

disciplinelor de studiu. 

   În vederea atingerii performanţei, au fost identificaţi elevii cu nevoi speciale (cu 

aptitudini şi interesaţi de obţinerea unor rezultate deosebite sau elevi cu lacune în învăţarea 

conţinuturilor) şi, în măsura posibilităţilor, s-au efectuat activităţi suplimentare de stimulare a 

învăţarii (întocmirea unor proiecte, portofolii, referate care presupun căutare, cooperare, 

selectare, studiu  individual, coordonat de profesor) sau de tipul învăţării remediale. La clasa 

aIV-a  procesul de predare- învăţare a fost dirijat spre activităţi pragmatice, după modelul şi 

structura cerinţelor impuse de evaluările naţionale. 

 III. Activitatea de formare continuă a profesorilor comisiei s-a desfăşurat conform 

graficului stabilit la începutul anului şcolar. Ea a constat în : 

 Participarea la programe de pregătire pentru susţinerea examenului de grad; 

 Susţinerea unor exemple de bună practică ( în lunile septembrie- decembrie) la toate 

clasele; 

 Lecţii demonstrative in cadrul Comisiei ; 

 Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă 

cu aplicare în demersul didactic  a noutăţilor metodologice. 

 Participarea la actiuni de voluntariat, mese rotunde şi desfăşurarea unor parteneriate 

educaţionale au constituit mijloace eficiente de formare continuă. 

 IV. Formarea elevilor 

 Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a 

amenajat spațiil de lucru, respectând  aspectul informativ, formativ, estetic, 

condiţiile de igienă- 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, 

s-au 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, învățarea prin descoperire, ciorchinelui, 

diagrama Venn, observaţiei directe, fonetico analitico-sintetică, susţinerea şi 

explicarea unei noţiuni pe baza studiului individual etc. 

 

 V. Activitatea extracurriculară a înregistrat o importantă contribuţie la realizarea 

procesului instructiv- educativ al şcolii. Elevii au fost implicaţi în: 

 Activitate de voluntariat SNAC ,,Nouă ne pasă” în colaborare cu Biserica Sfântul 

Ioan Evanghelistul – Odobești 

 Concursul Academia Junior; 

 Proiect „1 Decembrie este Ziua Națională a României”;  

 Activităţi diverse cu ocazia zilelor: 1 Decembrie și  a sarbătorilor de iarnă. 

 

 VI. Nivelul evaluativ a reprezentat o preocupare constantă a colectivului didactic şi s-a 

concretizat în utilizarea celor trei tipuri de evaluare, dar şi apelând la strategii de evaluare 

alternativă. Aprecierea rezultatelor şcolare s-a realizat prin: 



- elaborarea descriptorilor de performanţă pentru unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, 

încât să corespundă standardelor de performantă; 

- stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor propuse; 

-stabilirea ulterior (ca urmare a concluziilor în urma analizei evaluării) a modalităţilor de 

ameliorare şi dezvoltare  în vederea sprijinirii actului de învăţare. 

 

 VII. Puncte tari în activitatea comisiei: 

 Existenţa unor resurse materiale valoroase: biblioteca şcolii, săli de clasă confortabile, 

xerox, calculatoare, material didactic; 

 Oportunităţi pentru dezvoltarea/ afirmarea aptitudinilor individuale ale elevilor prin 

concursuri, opţionale, cercuri,  utilizarea bazei materiale; 

 Experienţa profesională solidă a cadrelor didactice, buna lor pregătire de specialitate. 

   

 VIII. Puncte slabe în activitate 

 Activitatea didactică cu grupuri de elevi eterogene formate din elevi cu deprinderi aflate 

în stadii de formare diferite, cu interese şi bagaj de cunoştinţe diferit. 

 

 IX. Măsuri pentru semestrul al II-lea: 

 Obiectivele principale vizate de comisia metodică pentru semestrul al II-lea sunt: 

 - îmbunătăţirea procesului instructiv- educativ; 

 - atragerea elevilor în activităţi utile şi relaxante: 

 Continuarea activităţii- cu rezultate eficiente- a comisiei metodice. 

 

 

 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 

       Scoala  Unirea 

 

 

    În anul școlar 2019-2020, sem I, structura Comisiei metodice a fost formată din 4 cadre 

didactice calificate, 3 dintre acestea fiind și titulare. Toate aceste cadre au dovedit, prin modul 

în care au prestat actul didactic ca fiind înzestrate cu harul medotic, au dat dovada de 

perfecționalism urmărind eficiența și pregmatismul cunoștințelor predate elevilor. 

    Atât la nivelul muncii individuale cât și colective, fiecare a respectat și s-a bazat pe unitățile 

de compentență, urmărind indicatorii de performanță. 

 

    1.CURRICULUM 

    Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul și aplicarea prevederilor prevăzute 

pentru acest an de minister. 

    În acest sens s-a întocmi Planul managerial pentru organizarea activității ciclului primar. 

    Proiectarea activității la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competențe, prin 

însușirea de cunoștiințe pe baza abordării transdiscipliare și transcurriculare a conținuturolor 

proramelor școlare. De asemenea, s-a ținut cont de noile reglementări elaborate de MEN, 

precum și de recomandările primite din partea inspectorilor de specialiate. 

    Ca punct de plecare s-au organizat evaluările inițiale, rezultatele fiind cuprinse în centralizare 

pe clase, fiind analizate la nivel de comisie. 

    Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcție de durata semestrelor, au fost 

stabilite conform programei școlare, respectând întocmai programa. Stabilirea competențelor și 

a conținuturilor activităților s-a făcut în concordanță cu prorama și respectând particularitățile 

de vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, participative. 



    Fiecare cadru didactic a întocmit planificarea calendaristică cât și cea pe unități de învățare 

pentru Curriculum la decizia școlii în confromitate cu programa școlară propusă. 

    În luna sempembrie s-a realiztat selectarea tematicii și împărțirea membrilor comisiei în 

vederea întocmirii referatelor și au fost elaborate testele de evaluar inițială. 

    În luna octombrie a fost prezentat raportul privind activitatea desfășurată de comisia 

metodică a învățătorilor în anul școlar 2018-2019 de către prof. înv. primar, Feroiu Eliza cât și 

prezentarea planului managerial pentru anul școlar în curs, de către responsabilul comisie Duțu 

Anica, precum și analiza testelor inițiale și propunerea de măsuri ameliorative. 

    Tot în luna octombrie a avut loc, în cadrul Comsiei înv. prezentarea programelor și măsurilor 

remediale pentru elevii cu dificutăți de învățare; Dezbatere: Tratarea diferențiată a elevilor din 

învățământul primar. 

    Pe 18 noiembrie 2019 a avut loc cercul pedagogic cu tema: ,,Valențele educative ale 

activităților extracurriculare; vizionarea unei piese de teatru la Teatrul Gheorghe Pastia, 

Focșani. 

    2.COMUNICARE 

    Prin cunoașterea diferețiată a elevilor, modul în care aceștia sunt implicați în activități, 

învățătorii au reușit să cunoască specifcul fiecărui elev și partiularitățile de vârstă ale acestora. 

Astfel întotdeauna au selectat modalități de comunicare adecvate atât diverselot situații cât și 

personalității fiecărui elev. 

    Pe parcursul activităților instructiv-educativ s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă, 

liniștită păstrând o relație de colaborare și cooperare cu elevii favorizând astfel existența unui 

climat deschis și în același timp responsabil fapt prin care elevii au căpătat încredere în propria 

persoană. 

    În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a 

dat rezultate deosebite, aceștia dovedind că știu să respecte în mare parte regulile grupului de 

învățare. Concretizarea acestor acțiuni s-a făcut conceperea, realizarea și prezentarea unor 

acțiuni cu caracter formativ și educativ la nivelul școlii cu diverse ocazii. 

    De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborînd pentru o mai largă și 

temeinica formare a elevilor noștri, în acțiunile claselor completându-se reciproc, Eficientizarea 

demersului didacic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter și transdiciplinară, limbajul 

utilizat fiind specific unor domeni conexe. 

 

    3.RELAȚIA FAMILIE-ȘCOALĂ 

    Pentru obținerea unor rezultate deosebite  la învățătură și disciplină o relație permanentă între 

părinți și cadre didactice. Acest aspect al muncii educative s-a concretizat prin ședințe și 

lectoare cu părinți, organzate la nivelul clasei, consultații săptămânale cu părinții care au 

solicitat. În multe activități formativ-educative a fost implicată familia, ținându-se cont de unele 

opinii formulate: serbări școlare, acțiuni de gospodărie sau autofinanțare. 

    Printr-o colaborare eficientă cu familia elevilor, am reușit să nu înregistrăm la nivelul 

colectivului nici o abatere de la normele de disciplină și comportament. Astfel, frecvența a fost 

îmbunătățită. Chestionarele aplicate părinților și completate cu responsabilitate de către aceștia 

au reliefat faptul că se implică în problematicile generele ale școlii, dar și cele specifice ale 

colectivului de elevi. 

 

    4.EVALUAREA REZULTATELOR ȘCOLARE 

    Evidențiez consecvența învățătorilor în abprdarea centrală pe elev în obținerea de 

perfomanțe, perfomanțe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluarea și 

remarcate în rezultatele testării inițiale și sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului 

didactic, aspect materializat în achizițiile, capacitățile, compentețele, atitudinile și 

comportamentele elevilor. 



    S-au folosit atât metode tradiționale cât și medtode moderne începând cu evaluarea inițială 

care s-a desfășurat conform cerințelor actuale existând în acest sens mapa evaluărilor inițiale 

alea elevilor, notele prezentate individual părinților sub semnătură precum și măsurie 

ameliorative propuse. 

    Elevii au fost notați obiectiv pe baza unor descriptori  de perfomanță bine definiți, ritmic, 

rezultatele fiind consemnate de fiecare dată în catalogul clasei și în carnetele elevilor. 

    5.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

    Pentru mobilizarea elevilor la un efort susținut în procesul învățării prin angajarea optimă a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, învățătorii au adoptat strategii de provocare și dirijare a 

gândirii, strategii ce oferă condiții optime pentru exersarea intelectului elevilorîn direcția 

flexiilității, creativității, inventivității, conducând la formarea unei gândirii moderne, 

algoritmice, modelatoare, problematice. 

    În lecțiile desfășurate la clasă, învățătorii au folosit tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechii sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a 

tuturor elevilor la activitățile desfășurate, aceștia dobândind capacități de cooperare, de sprijin, 

d eprimire și asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de 

asumare a răspunderii individuale și colective, a inițiativei. 

    6.ACTIVITĂȚI CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE  

    În cadrul activităților curriculare și extracurrcilare, acțiunea pedagogică s-a centrat în egală 

măsură pe formarea competențelor, a capacitățolor intelectuale de bază, a atitudinilor ș 

comportamentelor dezirabile la elevi, caliatatea acestor performanțe asigurându-se prin 

urtilizarea preponderentă a metodelor interactive, active-participative precum și prin raportarea 

problematicii la experiențele copiilor. 

    În acest semestru, cadrele didactice și elevii ciclului primar de la Școala Primara Unirea, au 

desfășurat actvități extracurriculare cum ar fi: 

1.Pe 5 oct. s-a desfășurat actvitatea ,,Ziua educatorului”, în cadrul fiecărei clasei realizându-se 

postere, desene, afișe, ș.a. activitate de creație literară, ,,Școala mea”. 

2.Pe 25 oct. în cadrul SNAC 2019 s-a desfășurat activitatea ,,Fii alături de seminii tăi”, scopul 

acesteia fiind ajutorarea persoanelor defavorizate datorată unor situații dificile din cadrul unor 

familii, din cartierul Unirea, Odobești. 

3.De asemenea pe 20 noiembrie 2019 cls.preg, a II –a, a III-a s-a organizat concursul 

international ,,Formidabilii”, la care au participat 26 de elevi din cele 3 clase, opținându-se 

premii și dimplome. 

4.Pe 1 Decembrie s- a organizat activitatea în întreaga școală cu titlul ,,Sunt mândru că sunt 

român”, un filmuleț prezentat la videoproiectorul ,,1 Decembrie 1918” și activitate pe ateliere 

de creație, în fiecare clasă. 

5.La sfârșitul sem I, fiecare clasă a organizat programe artistice cu colinde, ateliere de creație în 

așteptarea lui Moș Crăciun, cu înmânarea unor cadouri tuturor elevilor. 

 

    7.FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

    Cadrele didactice sunt preocupate în tot acest an școlar de formarea profesională, de folosirea 

unei metodologii activ-participative. Se documetează asupra noutăților, cele mai interesante 

fiind puse în practică. Concret, fiecare membru al comisiei și-a întocmit portofoliu la nivelul 

standardelor, urmărind eficiența acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui obiectiv. 

    Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu 

aplicarea în demersul didactic al noutăților metodologice. 

    Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea și desfășurarea unor parteneriate 

educaționale au constituit mijloace eficiente de formare continua. 

 

 



6.COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE 

       Prezentul raport are în vedere evidenţierea activităţii desfăşurate pe diferite planuri de către 

membrii Comisiei Metodice de limbi moderne de la Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, 

Odobeşti, in semestrul I, în anul şcolar 2019 - 2020. 

Membrii Comisiei Metodice de limbi moderne: 

Limba engleză:  

 Galan Valeriu Paul – titular, grad didactic I 

 Îndoilă Tincuţa Claudia – titular, grad didactic I 

 Orănceanu Marcela – titular, grad didactic II 

 Panaite Daniela Elena – titular, grad didactic II 

       Limba franceză: 

 Marin Narciza – grad didactic I  

 Cabalortă Mariana – titular, grad didactic II 

 Teodorescu Lăcrămioara – suplinitor, grad didactic I 

În semestrul I toate cadrele didactice au participat la întrunirile din cadrul Comisiei 

Metodice de limbi moderne, în care au dezbătut elementele cele mai problematice din 

programele şcolare precum şi realizarea planificărilor. 

Toti membrii catedrei de limbi moderne au respectat programa şcolară,au acordat o 

atenţie deosebită structurării corespunzătoare a conţinuturilor, cât şi corelarea acestora cu 

competenţele specifice, având mereu în vedere adaptarea acestora la particularităţile claselor. 

Tot în cadrul acestor întruniri, cadrele didactice şi-au prezentat testele iniţiale si analiza 

acestora. 

Pe parcursul semestrului I, cadrele didactice au elaborat fişe de lucru si teste în format 

electronic. S-a efectuat pregătirea suplimentară a elevilor atât în mod curent , la clasă, cât şi în 

vederea susţinerii examenului de bacalaureat, evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă 

de circulaţie internaţională (proba C). 

În cadrul orelor de limba engleză şi limba franceză toţi membrii comisiei au folosit metode 

active axate pe transformarea elevului într-un actor al propriei formări, au realizat materiale 

didactice şi suporturi de curs corelate metodelor activ-participative selectate si au  folosit 

mijloacele audio-video şi materialele didactice existente în şcoală sau personale. 

Evaluarea a fost făcută ritmic, cu respectarea perioadelor specific de evaluare. 

Toţi membrii Comisiei Metodice au participat la consfătuirea de început de an şcolar, 

organizată de inspectorii de specialitate de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, Inspector 

Gabriela Scutaru ,limba engleză şi Inspector Adriana Bratu, limba franceză. De asemenea, toţi 

membrii au participat la cercul pedagogic din data de 18 noiembrie 2019, care s-a desfăşurat 

sub forma unui workshop, Utilizarea laboratorului digital Moza şi a tehnologiilor mobile în 

procesul de predare / evaluare în limbi moderne, organizat de ISJ Vrancea şi Olimp Net la 

Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare ” Focşani. 

Membrii catedrei de limbi moderne sunt în curs de perfecţionare. Doamna profesor 

Panaite Daniela Elena va efectua inspecţia specială pentru  obţinerea gradului didactic I, seria 

2018-2020, specializarea  limba engleză. Doamna profesor Cabalortă Mariana, de asemenea 

pregăteşte lucrarea în vederea obţinerii gradului didactic I, seria 2019-2021, specializarea limba 

franceză. 

Doamna profesor Îndoilă Tincuţa Claudia a participat în perioada noiembrie-decembrie 

la cursul de perfecţionare “TIC”, organizat în cadrul CCD Focşani. 



Doamnele profesor Marin Narciza Gabriela şi Cabalortă Mariana au participat în calitate 

de evaluator DELF şi respectiv observator, la sesiunea de simulări  din 10 noiembrie 2019, de la 

Colegiul Naţonal Unirea. De asemenea doamna profesor Marin Narciza a participat si la 

sesiunea din 24-25 noiembrie, în calitate de evaluator DELF; a participat şi cu elevii 

Pălănceanu Andreea, Enachi Vasluianu David, Ceauşu Narcis Alexandru şi Săvulescu 

Alexandra la examenul de evaluare DELF A1. 

Cadrele didactice ale comisiei de limbi moderne au organizat şi au derulat  activităţi 

extracurriculare. “Ziua europeană a limbilor straine” (26 septembrie 2019) a fost un prilej de a 

desfăşura activităţi specifice acestei zile. La această activitate au participat doamnele profesor 

Îndoilă Tincuţa Claudia, Panaite Daniela Elena, Cabalortă Mariana şi Teodorescu Lăcrămioara. 

La limba engleză, au mai fost organizate activităţi precum: Parada de Hallowen (31 

octombrie 2019), Thanksgiving Day (28 noiembrie 2019) de către doamnele profesor Îndoilă 

Tincuţa Claudia şi Panaite Daniela Elena. Aceste activităţi au constat în prezentare de costume 

şi sculptură de bostani, care au avut loc în curtea şcolii; desene şi expunerea acestora, 

chestionare şi informaţii generale pe tema acestor sărbători. 

luna decembrie, la limba engleză, au fost derulate activităţi corespunzătoare perioadei 

sărbătorilor de iarnă ca de exemplu Secret Santa şi Santa Claus is coming to town de către 

doamnele profesoare Îndoilă Tincuţa Claudia,Panaite Daniela Elena şi respectiv Orănceanu 

Marcela. 

Domnul profesor Galan Valeriu Paul s-a ocupat de pregătirea suplimentară a elevilor de 

clasa a XII-a în vederea susţinerii probei de competenţe lingvistice în limba engleză, din cadrul 

examenului de bacalaureat.  

În ceea ce priveşte limba franceză doamna profesor Cabalortă Mariana a organizat 

activitatea Zilele franco-româneşti ale audiovizualului şi ale cinematografiei prin vizionare de 

spoturi publicitare şi videoclipuri.  Doamna profesor a organizat Sărbătoarea gastronomiei 

franceze,  prin expoziţie de desene, colaje, meniuri, prepararea şi prezentarea unor feluri de 

mâncare. De asemenea, doamna profesor a realizat o expoziţie de felicitări şi mesaje 

tradiţionale de Crăciun în limba franceză şi karaoke cu melodii în limba franceză. 

Doamnele profesor Marin Narciza Gabriela şi Cabalortă Mariana au încheiat un 

parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,N. Iorga” Focşani, în vederea organizării şi desfăşurării 

activităţilor din cadrul concursului bilingv ,,Magia Crăciunului” şi pentru Festivalul Judeţan de 

Muzică Franco-Anglais. Doamna profesor  Cabalortă Mariana a participat la concursul ,,Magia 

Crăciunului” cu următorii elevi: Muteş Robert Ionel, Bahamat Paul Rareş, Andrei Camelia şi 

Cotea Ana Maria. 

De asemenea doamna profesor Cabalortă Mariana a încheiat un parteneriat cu Colegiul 

Naţional ,,Gheorghe Ţiţeica” Drobeta Turnu Severin pentru concursul ,,La Magie de Noël”. 

Doamna profesor a participat cu eleva Cotea Denisa Elisa. 

A fost încheiat un parteneriat de către doamna profesor Cabalortă Mariana, cu Liceul 

Teoretic ,,N. Iorga” Brăila, pentru concursul ,,Découvrons la géographie de la France”. Eleva 

Cotea Denisa Elisa a participat la acest concurs. 

Doamna profesor Cabalortă Mariana a organizat în cadrul Liceului Teoretic ,,Duiliu 

Zamfirescu” Odobeşti, pe data de 13 decembrie, Cangurul Francofon. Elevii participanţi au fost 

18 la număr.  

            Membrii Comisiei Metodice de limbi moderne au respectat regulamentul intern şi 

procedurile stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, au avut o comunicare bună între ei şi au 



completat documentele şcolare conform prevederilor legale. Aceştia s-au implicat în 

promovarea în rândul comunităţii a unităţii de învăţământ prin promovarea ofertei şcolare. 

 

 

7. COMISIA METODICĂ “OM ŞI SOCIETATE”     
 

       În anul școlar 2019-2020 Comisia metodică ,,Om şi Societate” are în componenţă un număr 

de 10 profesori, specializările: istorie, geografie, religie, ştiinţe socio-umane: Taman Nelu, 

profesor istorie - gradul I, Giurcan Constanța - prof. istorie, Matei Mirela, prof. istorie, gradul I,  

Rusu Amalia - prof. geografie, gradul I, Ionescu Daniela, prof. geografie, gradul I,  Ene 

Niculina - prof. religie, gradul II, Bogdan George, preot, profesor religie, Dragomir Meran Ema 

- prof. socio-umane, definitivat,  Miron Oana, prof. psihologie. 

      Pe semestrul I Comisia şi-a desfaşurat activitatea pe baza unui program la care şi-au adus 

contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective: 

 Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia la oferta educaţională a 

şcolii ; 

 Identificarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească temeinic 

cunoştinţele din programele de învăţământ; predarea acestor discipline într-o 

manieră activă şi interactivă, centrată pe utilizarea metodelor moderne şi pe latura 

formativă a procesului educaţional menit să dezvolte competenţele elevilor; 

 Educarea spiritului de disciplină şi colaborare; 

 Întocmirea planificărilor calendaristice personalizate în funcţie de clasă; 

 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; 

 Monitorizarea elaborării proiectării didactice ; 

 Asigurarea unui conţinut practic-aplicativ ; 

 Utilizarea de strategii activ-participative; 

 Monitorizarea progresului şcolar individual; 

 Aplicarea testelor predictive şi interpretarea lor; 

 Practicarea constantă a evaluării formative; 

 Activităţi de pregătire suplimentară, în afara orelor de curs ; 

 Diversificarea modalităţilor de evaluare (proiecte, portofolii); 

 Efectuarea de interasistenţe; 

 Implicarea elevilor în activităţi desfaşurate la nivelul şcolii, oraşului, judeţului, cu 

ocazia unor comemorări, festivităţi, sărbători laice sau religioase, studiu geografic 

pe teren (orizontul local). 

 

 Pe semestrul I s-au desfășurat următoarele activități: 

 

SEPTEMBRIE 2019 

1. Participarea membrilor Comisiei metodice „Om şi societate”  la consfătuirile cadrelor 

didactice organizate pe discipline de învăţământ;  

2. Analiza activităţii Comisiei metodice „Om şi societate” din anul şcolar 2018 - 2019; 

întocmirea şi prezentarea raportului de activitate asupra desfăşurării activităţilor comisiei 



metodice „Om şi societate” în anul şcolar 2018-2019;  

3. Planificarea activităţilor şi a responsabilităţilor membrilor Comisiei metodice pentru anul 

şcolar 2019-2020, atât pentru semestrul I cât şi pentru semestrul II;  

4.  Întocmirea planului managerial pe anul școlar 2019-2020-respnsabil Giurcan Constanța; 

5. Întocmirea și predarea la timp a planificărilor anuale, semestriale și pe unitățile de învățare la 

toate disciplinele, în conformitate cu metodologia existentă (toți membrii comisiei); 

6. Elaborarea testelor ințiale, evaluarea și analiza rezultatelor și stabilirea unor măsuri de 

îmbunătățire a rezultatelor elevilor ;   

7.  Selectarea manualelor din lista avizată de minister; 

8. Stabilirea unui program de pregătire suplimentară, în afara orelor de curs, pentru disciplinele 

de Bacalaureat și admitere facultate- Giurcan Constanța, Taman Nelu, Rusu Amalia, Miron 

Oana. 

9. Ziua Internațională a Educației- 5 octombrie- a fost serbată prin următoarele activități: 

  -  întocmirea unor scrisori de mulțumire către profesori de elevi de liceu de la clasele a X-a A, 

a X-a B  îndrumati de doamna profesor  Miron Oana; 

10. Comemorarea victimelor Holocaustului la clasa a X-a A de către elevii Badiu Alexia, 

Cîrnici Alexandra, Coman Elena si Jurcă Andrei, care au realizat un material sub forma unui 

panou-afiș  cu informații si imagini si pe care l-au prezentat colegilor la clasă; elevii au fost 

îndrumați de doamna profesor Giurcan Constanța; 

11. Ziua Armatei Române și Ziua Regelui Mihai, 25 octombrie, serbate la clasa a X-a A de 

doamna profesor Giurcan Constanța; activitățile au fost următoarele: elevii  Munteanu 

Alexandra, Jitea Adelin, Cojocaru Narcis și Ioan Răzvan au pregătit  o  prezentare pawer-point 

și au susținut-o în fața colegilor; elevele Ileana Bianca si Ene Cristina au realizat un afiș despre 

Armata Română, evolutia acesteia de-a lungul istoriei, afiș care a fost atașat pe panoul din holul 

de la parter; elevii Cîrnici Alexandra, Buzoianu Dragoș și Nan Remus de la clasa a X-a A au 

participat la concursul județean dedicat Armatei Române la Focșani, pe 18 octombrie 2019  si 

au câștigat Premiul al III- lea.  

 

NOIEMBRIE 2019 

12. Participarea la cercul pedagogic al profesorilor de istorie si socio-umane la Muzeul Unirii 

din Focsani, (18 noiembrie 2019 ) - Taman Nelu, Giurcan Constanta, Dragomir Ema, Matei 

Mirela; 

13. Selectarea elevilor  participanti la concursul Județean “Legendele Uitate ale Vrancei” de 

către doamna profesor Giurcan Constanța : Cîrnici Alexandra, Jurcă Andrei, Rășcanu Răzvan 

de la clasa a X-a A, Ciută Andrei si Mihăilescu Andrei de la clasa a XI-a B. Organizarea unei 

excursii tematice la Bârsesti, Dumbrava, Lepșa pentru documentare, pe 21 noiembrie 2019 , cu 

microbuzul scolii, pe baza unui parteneriat cu Scoala si Primaria din Barsesti; realizarea 

filmului “Masa lui Voda” de către echipa proiectului; 

14. Ziua Națională a României, 1 Decembrie, a fost serbată pe 30 noiembrie 2019, prin 

organizarea unei excursii tematice de catre doamnele profesoare de istorie Giurcan Constanța si 

Matei Mirela cu 13 elevi de la clasele a IX - a B si a X-a A; au fost vizitate Mausoleele de la 

Mărășești, Mărăști, Soveja, Casa Memorială “Mos Ion Roată” din Câmpuri, Centrul Cultural 

“Simion Mehedinți” din Soveja si Mănăstirea Soveja, în cintea Zilei Naționale a României; 



15. Susținerea lucrărilor semestriale la istorie și geografie la clasele a VIII-a și IX-XII de către 

profesorii Giurcan Constanța, Taman Nelu, Rusu Amalia, Ionescu Daniela, în lunile noiembrie 

și decembrie. Profesorii au redactat subiectele, le-au evaluat și au stabilit un program de 

îmbunătățire a rezultatelor. 

 

DECEMBRIE 2019 

16. Ziua Națională a României, 1 Decembrie, a fost serbată pe 2 decembrie  2019, prin 

următoarele activități organizate la nivelul întregii școli, prin participarea tuturor cadrelor 

didactice și a elevilor: 

 -realizarea unor standuri și amenajarea  lor pe holurile școlii, de fiecare clasă, sub 

îndrumarea diriginților, standuri care au cuprins expoziții de produse tradiționale românești, 

alimente, costume populare, afișe, panouri cu imagini legate de România; 

     -susținerea unei prezentări pawer-point pe tema Marii Uniri din 1918, de eleva de la clasa a 

X-a A, Cherciu Luana  si  doamna profesor Giurcan Constanța; prezentarea unui film istoric 

documentar despre Marea Unire din 1918 si incoronarea de la Alba-Iulia dei 22 octombrie 1922 

a regilor Ferdinand I si Maria;  

     - lansare de carte  in parteneriat cu Biblioteca Judeteana “Duiliu Zamfirescu” din Focsani; 

     -susținerea unui recital de cântece patriotice de către corul școlii format din elevi de 

gimnaziu și de liceu, sub îndrumarea doamnei profesor de muzică Roșu Ioana; elevii și doamna 

profesor au fost îmbrăcați în costume populare; 

     -prezentarea semnificație zilei de 1 Decembrie la toate clasele de către profesorii din cadrul 

comisiei; 

17. Participarea echipei proiectului “Legendele Uitate ale Vrancei” la festivitatea de premiere 

organizată de Consiliul Județean Vrancea  pe 16 decembrie; echipa a câstigat Premiul I. 

18. Organizarea activitatii de Craciun de catre doamnele diriginte de la clasele a X-a A si a X-a 

B , sceneta “Irod si Magii” la care au participat elevi de la cele doua clase; sceneta a fost 

prezentata elevilor si profesorilor in cadrul serbarii din 20 decembrie 2019. 

 

             

9. COMISIA METODICA: ARTE SI TEHNOLOGII  
Activitatea la nivel de catedra si de comisie metodica s-a desfasurat conform planului 

managerial stabilit la inceput de an scolar. 

Menbrii comisiei si-au perfectionat tehnica didactica-educativa : au pregatit suplimentar 

elevii pentru olimpiade si concursuri, au identificat si acoperit, pe cat posibil, lacunele din 

cunostintele elevilor. 

S-au parcurs integral programele scolare de catre toti membri comisiei conform 

planificarilor si in corelatie cu manualele alternative. 

S-au realizat de catre toti membrii comisiei metodice. 

                Proiectarea activităţii 

- am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în 

conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare; 

- am predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de 

către responsabilul catedrei/comisiei ,, arte și tehnologii ; 

- am elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- am elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și 

baremele de corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de 



rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic; 

- am realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente 

specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și 

Excel; 

- am proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare – excursii cu elevii. 

                Realizarea activităţilor didactice 

- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

- în procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice capabile să stimuleze 

implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, 

investigația sau portofoliile; 

- am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de istorie atât pentru 

dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt și a celor practice.  

- am utilizat tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, 

internet, platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point), atât pentru 

proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte 

realizate de către elevii mei; 

- am organizat derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului 

“Şcoala altfel” 

- am promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate 

de către elevii mei pe parcursul anului şcolar;. 

                Evaluarea rezultatelor învăţării 
- am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării 

evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării 

cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în care 

au fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea 

calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ; 

- am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi 

metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, 

investigații, proiecte şi portofolii.  

- am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare 

aflate în vigoare; 

- am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât și părinților 

acestora; 

- am impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a 

competenţelor evaluative. 

          Managementul clasei de elevi 
- am realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar 

şi ca membri ai grupului social care este clasa de elevi; 

- am monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor mei care interferau cu 

învăţarea şi adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-au răfrânt în mod pozitiv asupra 

randamentului școlar al acestora, remarcat de către toți membrii consiliului profesoral al clasei; 

- am organizat programe speciale de activități de remediere școlară pentru elevii care aveau 

dificultăți de învățare, urmărind îmbunătățirea ratei succesului școlar; 

- am completat fișele psiho-pedagogice ale elevilor din clasa unde sunt diriginte. 

         Managementul carierei şi al dezvoltării personale: 
 - am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu 

conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii mei şi părinţii acestora; 

- am realizat şi actualizat portofoliului meu profesional, ori de câte ori au apărul modificări şi 

noi achiziţii profesionale.   



 

 

                                                                                                           

   *Pregatirea elevilor la disciplina educatie muzicala   

 

. Subliniez ca pe parcursul  semestrului   am desfasurat urmatoarele activitati ale 

procesului intructiv – educativ : 

 

 

1. Participarea la activitatile ,,SATUL – OGLINDA SUFLETULUI  

ROMANESC “ din Cadrul Proiectului ERASMUS / ,,THE MYSTERY 

LIES IN QRS – CODING AND DECODING IN EDUCATION’’ , care s-a 

desfasurat la Braila in octombrie 2019 , eleva Lungu Mirabela de la clasa a 

IX –a A , a sustinut un moment folcloric vrancenesc .  

2. Festivalul National de ,,MAGIA MUZICII “de iarna  pentru copii si tineret 

,,  14 decembrie 2019 ,  Potorac Ana –Elena  a obtinul PREMIUL I , Lungu 

Mirabela a obtinut Premiul I  .  

 

3. ,,ZIUA ROMANIEI “ – 1 Decembrie 2018, Corul Glissando , au interpretat 

cantece patriotice la Liceul Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu” Odobesti  

4.  Asociatia pentru Promovarea Culturii  si Mediului ,,ACORD” Reuniunea 

Corala  ,,Colinde Colinde ...” – editia a IX –a , Focsani -07  decembrie 2019 

5. Am colindat cu corul liceului “Glissando” la Arhiepiscopia Buzaului si 

Vrancei. 

6. Participarea la activitatea din cadrul emisiunii EX-CATHEDRA – LICEE 

ODOBESTI, decembrie 2019. 

7. ,,Rasunet bland spre seara” Coru ,,Glissando” , in cadrul evenimentului 

organizat de ,, IKEA,,ROMANIA , 17 decembrie 2019.  

8. Participarea la activitatile din cadrul proiectului ,,SNAC” , alaturi de 

Biserica SF. CRUCE Odobesti .  

9. Am colindat institutiile orasului Odobesti . 

   

 Prof. Rosu Ioana  

 

 Activitati Educatie Plastica 

Sem I 

 

                   Expozitii : -”HALLOWEEN” 

                 -”EFECTUL INCALZIRII GLOBALE” 

                 -”Traditi de Craciun ” 

 

                  Concursuri : - ”UN GAND, ACORDURI SI CULOARE IN PRAG   DE 

SARBATORI” 

                 -”PRIN FORMA SI CULOARE, O SANSA PENTRU FIECARE” 

 

                                                                                                           PROF: CIRJAN MIHAELA  

  

Activitati educatie fizica  Sem I 

 

 26 Octombrie Cross Faraoane "O sansa ptr. fiecare sport curat" Locul III 



            2 Noiembrie Cross Onss Focsani-Crang Locul III 

            14 noiembrie Fotbal Primar Onss locul III  

 

 Prof: Mandea George 

 

      Cupa Proatletic Atletism  

      Premiul I : Bejanariu Andrei 200 M 

      Premiul I Bejanariu Andrei 600 M 

      Concurs Faraoanele Cross  

      Premiul I Grigoras Cosmin Cls.a  III-a , a IV –a 

      Premiul I Popa Ana   

      Premiul I  Bejanariu Andrei  

       

      Memorial Prof. O Cristea  

      Focsani Atletism – Premiul al III- lea , Grigoras Cosmin ,Premiul I , Bejanariu Andrei  

       

     Fotbal Cupa Tymbarc – Premiul I, clasele V-VIII –Faza de Centru  

      

     Cross Faza Judeteana, Premiul al III-lea, Cristea Sebastian cls. a VIII-a. 

                                          Prof. Tataru Vasile 

      Activități desfășurate cu copiii pe sem.I 

 

     -O Șansă Pentru Fiecare-Sport Curat;Cross Faraoanele-26.10.2019 

 

     -Olimpiada Națională a Sportului Școlar(O.N.S 

      S.)-Fotbal-etapa pe localitate-ciclul primar (ODOBESTI)-05.11.2019 

 

     -Cupa Tymbark -Fotbal ciclul primar(etapa pe localitate-Odobesti)-05.11.2019 

 

          

9. COMISIA DE EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII  
 

      La  începutul anului şcolar 2019-2020, echipa managerială a Liceului Teoretic „Duiliu  

Zamfirescu” a asigurat permanenţa  şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei 

Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  şi prin crearea unui cadru formal în care să se 

desfăşoare acţiunile de autoevaluare.      

     Componenta CEAC in anul  
  -Cucu Mioara – profesor –– coordonator comisie;  

 -Indoila Claudia -– profesor – membru; 

- Nedelcu Elena – profesor – membru;  

 -Rotaru Mihaela– profesor – membru;  

 - Temelie Madalina- profesor – membru desemnat din partea F.E.N.; 

 - Săvulescu Daniela – profesor- membru;  

 -Pana Maricel– reprezentant parinti – membru; 

 -Onel Bianca Marina– elev – membru; 

 -Paraschiv Remus– reprezentant Consiliu Local – membru 

 

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2019 – 2020 

- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operationale elaborate, întocmeşte 

planul de îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, 



păstrează legătura cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare 

a calităţii, se întâlnesc bilunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind 

observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, 

propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de 

interes. 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)  din Liceul Teoretic „Duiliu 

Zamfirescu” şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2019-2020 pe baza documentelor 

proiective ale echipei manageriale având ca obiective  strategice: 

 Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului personal al 

Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu” (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, 

personal nedidactic), al elevilor si al părintilor 

 Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele si interesele elevilor 

 Eficientizarea procesului de învătare si transformarea acestuia  într-un proces activ- 

participativ prin   încurajarea implicării elevilor in  propria lor formare; 

 Monitorizarea si autoevaluarea calitătii procesului educativ prin urmărirea realizării 

standardelor 

 Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi şi în forme si nivele 

superioare de învăţământ în concordanţă cu optiunile si performantele proprii. 

Dezvoltarea sistemului de informare şi consiliere profesională 

 Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfectionarea managementului 

institutional si dezvoltarea culturii parteneriatului. 

 

Perfectionarea sistemului de formare continua a personalului didactic din scoala pentru 

asigurarea calitatii invatamantului  primar, gimnazial si liceal in vederea intregrarii 

socio-profesionale a tinerilor. 

 Prevenirea si reducerea abandonului scolar. Elaborarea unei strategii de actiune pe 

termen scurt si mediu cu menirea de a asigura tuturor elevilor capacitatea de finalizare a 

ciclului de pregatire . Reducerea numarului de elevi care isi intrerup studiile sau care 

absenteaza de la activitatile scolii. 

 

Pentru anul scolar   2019-2020, obiectivele pe termen scurt ale comisiei au fost:  

1. Identificarea nevoilor de învăţare ale elevilor. 

2. Evaluarea cercurilor / parteneriatelor.  

3. Monitorizarea performanţelor şcolare ale elevilor la evaluarile nationale si la bacalaureat.  

4. Continuarea încărcării pe platforma ARACIP a documentelor solicitate. 

În ceea ce priveşte activitatea comisiei,  aceasta s-a desfăşurat conform planului operational si 

planului managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate.  

S-a elaborat un plan de acţiune al CEAC prin: 

 · Stabilirea graficului intalnirilor  de lucru. 

 · Stabilirea     responsabilitătilor individuale si a termenelor de realizare. 

 · Stabilirea subcomisiilor de lucru si a modului de lucru pe subcomisii. 

 Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare.  



 In luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei si s-a elaborat planul managerial al 

comisiei. De asemenea a fost finalizat RAEI, prin solicitatea acestei actiuni pe platforma 

ARACIP 

 Incepand cu luna octombrie 2019 s-a realizat revizuirea/ elaborarea  de proceduri 

operationale pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele 

interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii. Pe parcurs ce aceste proceduri au fost 

elaborate    s-a realizat  informarea personalului angajat al şcolii, a elevilor şi părinţilor cu 

privire la documentele şcolare şi procedurile ce se aplică în şcoală.. 

 Pentru  îmbunătăţirea procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora,  CEAC a 

revizuit continutul portofoliului comisiei metodice,  continutul portofoliului cadrului 

didactic, continutul portofoliului elevului. S-a realizat centralizarea exemplelor de bună 

practică oferite de reprezentanţii catedrelor.  

 In luna noiembrie 2019 membrii CEAC au elaborat si aplicat cadrelor didactice o serie de 

chestionare care au vizat:  

- analiza inter-relaţionării resurselor umane; 

- analiza utilizării metodelor de evaluare; 

- analiza utilizării resurselor la lecţie; 

- analiza activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 

- evaluarea/autoevaluarea lectiei - pentru profesor si pentru elev. 

 

Rezultatele acestor chestionare au fost analizate in CEAC, transmise conducerii liceului, 

prezentate cadrelor didactice. Pe baza acestor analize urmeaza sa se realizeze un plan de 

îmbunătătire a activitătii în perioada următoare. 

 

 Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor stabilite de legislaţia 

în vigoare; 

 Verificarea periodică a documentelor şcolii şi valorificarea informaţiilor în planul de 

îmbunătăţire; 

 Pe parcursul semestrului I s-au realizat de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor 

didactice în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de performanţă şi 

remediere. Acestea s-au desfasurat in cadrul catedrelor.  

 

  Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu 

alţi profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului 

competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la 

sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în 

alte comisii de lucru 

 Desfăşurarea de intalniri  de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi 

a orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor 

de bună practică. 

   Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor 

de progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul 

şcolar la nivelul liceului. 

  



. 

  Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să 

devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale si profesionale arătând unde se 

pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea 

ulterioară a scolii 

 

 Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 

 PUNCTE TARI 

- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

- centralizarea si interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor si elevilor în vederea 

îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din scoală 

- întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul scolar 2018-2019 

la termenul stabilit 

 PUNCTE SLABE 

- nu s-a realizat integral graficul de interasistenţe 

- există deficiente in monitorizarea activitatilor 

 AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită 

supraîncărcării cu alte activităţi scolare si extrascolare există posibilitatea ca să nu fie 

îndeplinite toate sarcinile 

 OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea cadrelor didactice si a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii 

 Soluţii posibile: 
 elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru 

a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

 o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul 

elevilor si al părinţilor pentru a usura si eficientiza munca acestei comisii; 

 elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină si funcţionale prin 

aducerea la cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 

 aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 

 centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor si 

popularizarea acestora. 

 

10. SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE 

LA ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE 
 

Activitatea de formare a cadrelor didactice la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să 

îndeplinească funcţia de reglare-autoreglare a activităţii curriculare și extracurriculare în 

corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi 

competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în 

domeniul educaţiei. 

 

 Cadrul legislativ de perfecţionare a cadrelor didactice :  
- Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011) cu modificările ulterioare; 

- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar    

  (OMECTS. nr 5561/2011) 

- Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din    

  învăţământul preuniversitar (OMECȘ nr. 3150/30.01.2015 );  



- Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale  care 

ocupă funcţii de educatoare, institutori, maistru-instructor, antrenor (OMECTS. nr 5484 

/ 2011); 

- Metodologia  privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 

profesionale transferabile   (OMECTS. nr 5562/2011); 

- Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a 

programelor de formare oferite de aceştia   (OMECTS. nr 5564/2011) 

Formarea personalului didactic reprezintă un proces continuu şi cumulativ de dobândire 

şi dezvoltare a competenţelor personalului didactic, care se întemeiază pe conceptul educaţiei 

permanente şi cuprinde două componente fundamentale: 

– formarea initială 

- formarea continuă  

Obiectivele formării continue sunt: dezvoltarea personală si profesională a educatorului,  

ameliorarea calităţii sistemelor de educaţie, a cursurilor oferite, a instituţiilor de învăţământ si a 

practicii pedagogice a educatorului, cunoaşterea mediului social. 

  

 

 

Formele de  realizare a formării continue sunt următoarele : 

 Perfecţionarea curentă prin activităţi metodico- ştiinţifice şi psihopedagogice 

realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi, în catedre 

şi/sau comisii metodice şi în activităţi ale cercului pedagogic. 

 Perfecţionare curentă prin participare la :  simpozioane, sesiuni de comunicări , 

stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor 

educaţiei, forme de perfecţionare prin corespondenţă, cursuri fără frecvenţă 

organizate de instituţii de învăţământ superior sau cursuri organizate de 

societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale personalului didactic. 

 Perfecţionarea prin acordarea gradelor didactice. 

 Perfecţionarea periodică (organizată o dată la cinci ani ). 

 Perfecţionarea prin burse şi stagii în ţară şi / sau străinatate, prin cursuri 

postuniversitare şi doctorate. 

 

La nivelul Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu”Odobesti funcţionează Comisia pentru 

formare continuă şi perfecţionare, alcătuită din responsabil  prof. Cucu  Mioara şi membrii 

prof.lb.engleza. Panaite Daniela şi prof. pentru înv. primar Savulescu Daniela. Aceasta are ca 

atribuţie principală identificarea nevoilor de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice din 

unitate şi monitorizarea acestora.  

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2019- 2020 în cadrul Comisiei de formare si 

dezvoltare s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

1. Informarea cadrelor didactice în legătură cu „Programele de formare continuă şi 

perfecţionare o dată la 5 ani” organizate de Casa Corpului Didactic Vrancea; 

2. Intocmirea, verificarea şi transmiterea la ISJ Vrancea a dosarelor pentru echivalarea 

gradelor didactice si/ sau a studiilor postuniversitare in credite profesionale 

transferabile. 

3. Consilierea cadrelor didactice pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice şi 

afişarea metodologiei pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice; 

4. Verificarea dosarelor cadrelor didactice înscrise pentru susţinerea gradelor didactice şi 

transmiterea lor la ISJ Vrancea la inspectorul de specialitate; 

5. Transmiterea la ISJ Vrancea la inspectorul de specialitate a cererilor de preînscriere la 

gradele didactice; 



 

În septembrie 2019 s-a constituit Comisia de evaluare pentru recunoaşterea şi 

echivalarea creditelor profesionale transferabile care are următoarele atribuţii:  

* Înregistrarea dosarelor cadrelor didactice pentru recunoaşterea şi 

echivalarea creditelor profesionale transferabile obţinute în anul şcolar 

2018-2019 

 *Întocmirea fişelor de evaluare pentru recunoaşterea şi echivalarea 

creditelor pentru   fiecare cadru didactic care a solicitat echivalarea 

  *Evaluarea dosarelor şi echivalarea creditelor (oct. 2019) 

 *Eliberarea adeverinţelor de echivalare 

 

         Ȋn cadrul Comisiei de evaluare pentru recunoasterea si echivalarea creditelor 

profesionale transferabile ,au fost evaluate un numar de 2 dosare depuse la secretariatul 

unitatii de invatamant ,dupa cum urmeaza: 

 

 

Nr.crt Numele si prenumele 

cadrului didactic 

Numar credite 

profesionale 

transferabile 

acordate 

Observatii 

1 TEMELIE MADALINA 

FLORENTINA 

90 GRAD 

DIDACTIC I 

3 MACOVEI 

GEORGIANA 

90 GRAD 

DIDACTIC II 

 

 

Planul managerial pentru anul şcolar 2019-2020 s-a axat pe orientarea demersul 

didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:  

1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;  

2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;  

3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor către 

şcoala noastră şi spre performanţă;  

4.  Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 

 Ţinându- se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea 

reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de  dezvoltare a competenţelor, 

cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate intr- o varietate de astfel de activităţi unele 

în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, 

altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la 

schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  

 Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a 

realizat astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor 

pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă 

organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  ( CCD, 

ISJ, MECTS).  

 



Toate cadrele didactice din unitatea noastra au participat la consfatuirile organizate 

de ISJ VRANCEA la inceputul anului scolar. In cadrul comisiilor organizate la nivelul scolii s – 

au desfasurat lectii demonstrative, mese rotunde sau sustinere de referate cu scopul de a imparti 

din cunostintele acumulate si celorlati colegi de catedra.  

 

 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE FORMARE SI PERFECTIONARE 

 

PUNCTE TARI 

- interesul cadrelor didactice fata de activitatea de mentorat in vederea consilierii viitoarelor 

cadre didactice  

 

PUNCTE SLABE 

- Alegerea  unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de dezvoltare 

personala 

 

OPORTUNITATI 
- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare 

- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc 

- oferta stagiilor de formare in strainatate  

 

AMENINTARI 

- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare   

 

 

 RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE    V 
      

Liceul Teoretic Duiliu Zamfirescu  ca institutie publica de învatamant are asigurată finanţarea 

cheltuielilor curente si de capital , conform Legii Bugetului astfel:  

- din alocaţii acordate de la bugetul local;  

- din alocaţii de la bugetul de stat  

- din venituri proprii. 

        Din alocatii acordate de la bugetul local, prin Hotararea Consiliului Local al oraşului 

Odobeşti pentru anul 2019 au fost asigurate urmatoarele titluri de cheltuieli:  

1. cheltuieli de personal;  

2. cheltuieli materiale si servicii;  

3. cheltuieli de asistenta sociala;   

4. cheltuieli de investitii  

       La titlul “cheltuieli de personal” - în anul 2019-2020, Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” 

a beneficiat de o incadrare cu un numar de 69 posturi, din care: 

 - 52,00 posturi personal didactic; - 7 posturi pentru personal didactic auxiliar; - 8 posturi 

personal nedidactic, din care unul post  de sofer ocupat prin detașasere până la încheierea anului 

școlar. 

      La sfârşitul anului calendaristic 2019 – s-a efectuat şi bilanţul contabil al unităţii care a 

reflectat că unitatea a avut la dispoziţie un buget total de 3.762.967 lei din care 3.620.029 

cheltuieli de personal şi 441.816 bunuri şi servicii, iar 14.154 cheltuieli asistență socială. 

Unitatea a beneficiat și de un buget local în valoare de 465.000 lei. Au fost efectuate 

deasemenea pe lângă cheltuielile de personal, cele de bunuri și servicii și asistența socială și  

alte cheltuieli în valoare de  115.240 lei. 



    Compartimentul administrativ se ocupa de curatenie, igienizare si reparatii curente la toate 

bunurile deteriorate care apartin unitatii astfel încât activitatea elevilor si a cadrelor didactice să 

se desfasoare in bune conditii. Pe tot parcursul semestrului I din anul scolar 2019-2020 toate 

interioarele din liceu au fost mentinute curate datorita femeilor de serviciu (pereții zugraviti, 

grupurile sanitare dezinfectate si igienizate în permanenţă). Mobilierul din dotarea claselor si a 

laboratoarelor au fost întretinute în stare de funcţionare de catre muncitorii de întretinere, 

deasemeni instalatia electrica, termica si instalatiile sanitare au fost în perfecta stare de 

functionare. A asigurat materialele necesare pentru igienizare, zugraveli si alte reparaţii unde a 

fost cazul. A participat la toate evenimentele care s-au petrecut în unitate, din punct de vedere 

organizatoric-administrativ (exp.cursuri festive, întilnirea diferitelor promotii etc). A distribuit 

manuale cu titlu gratuit elevilor din clasele V-XII alături de bibliotecar. A participat la 

inventariarea bunurilor din gestiune . A gestionat cu raspundere materialele consumabile 

depozitate în magazie si pastrate în gestiune.  A efectuat protectia muncii pe linie de situaţii de 

urgenţă şi de securitate în muncă a angajatilor din subordine. 

  
 

          DEZVOLTARE SI COMUNICARE VI 

            Activitatiile desfasurate în anul scolar 2019-2020, semestrul I în compartimentul 

secretariat au fost:  

- Efectuarea inscrieri elevilor, verificarea actelor la dosar.  

- Intocmirea situatiilor statistice scolare pentru începerea anului scolar. 

- Intocmirea statului de functii cu personalul didactic, auxiliar si de deservire : 

- Redactarea, înregistrarea, distribuirea corespondentei scolii.  

- Expedierea corespondentei.  

- Efectuarea lucrarilor privind alocatia de stat pentru copii.  

      - Efectuarea lucrarilor privind bursele scolare.  

- Verificarea situatiei scolare din catalog al elevilor care se incadreaza pentru acordarea 

bursei.  

- Primirea si verificarea dosarelor.  

- Intocmirea situatiei statistice scolare pe semestru I .  

- Intocmirea statelor de plata salariilor ale intregului personal pe baza deciziei de angajare si 

a comunicarilor privind retinerile de salarii. 

 - Intocmirea statelor pentru bursele scolare.  

- Intocmirea actelor de angajare, transferare, eliberare, promovare, salarizare si sanctionare 

pentru întregul personal ce se angajeaza în scoală.  

- Completarea si pastrarea dosarelor cu acte ale personalului din scoala . 

- Efectuarea incasarilor si platilor necesare, legate de activitatea scolii.  

- Eliberarea de adeverinte, foi matricole si alte documente conform programului stabilit. 

 - Actualizarea datelor in programul SIIIR.  

- Introducerea datelor elevilor in programul pentru redactarea foilor matricole la clasele a 

XII a si a actelor de studii. Compartimentul secretariat si-a desfasurat activitatea conform 

fiselor posturilor si Regulamentului Intern. 

       In cadrul compartimentului secretariat se observă o intarziere ăn eliberarea actelor de 

studii ca urmare a completării defectuoase a acestora pentru absolvenții de clasa a X-a.. 

Pentru remedierea situației a fost contactat Inspectoratul Școlar Județean Vrancea spre 

găsirea soluției optime de rezolvare. 

       Liceul Teoretic Duiliu Zamfirescu Odobeşti întreţine relaţii optime de colaborare cu 

Primăria oraşului Odobeşti, Consiliul Local, Poliţia Odobeşti, Direcţia de sănătate publică, 

Brigada de pompieri precum şi alte instituţii şcolare şi publice, fundaţii şi organizaţii 

publice implicate în educaţie 



   

 

CONCLUZII VII 

 

        Raportul a încercat să surprindă întreaga activitate derulată în cadrul Liceului Teoretic 

Duiliu Zamfirescu, să exemplifice prin acţiunile descrise maniera în care întregul colectiv al 

unităţii s-a achitat de obligatiile ce trebuiau îndeplinite la locul de muncă. Pot fi remarcate 

în acestă activitate atât puncte tari cât şipuncte slabe:  

       

• Punctele tari: organizarea activităţii, cu număr mare de profesori cu grad I si II, cu studii 

postuniversitare, de masterat și doctorat, profesori metodişti, profesor- inspector, pregătirea 

profesională şi metodică a profesorilor, spiritul de echipă al colectivului, calitatea socială şi 

profesională a elevilor şi a părinţilor.  

• Punctele slabe sunt: fluctuaţia profesorilor; în activitatea metodică a unor cadre didactice 

domină încă informativul în dauna formativului, folosirea redusă a metodelor interactive, a 

autoevaluarii realizate de elevi, îndeplinirea nu întotdeauna cu oprativitate a situaţiilor 

cerute, în special cele legate de scriptologie, înregistrarea și în semestrul I din anul școlar 

2019-2020 a unui nr de 25 de elevi cu situații neîncheiate, exmatriculati și care au părăsit 

sistemul românesc de învățământ, functionarea sporadică a sistemului de notare și 

monitorizare a absențeleor existent în școală ca urmare a comodității personalului didactic.  

Propuneri de optimizare a situaţiei.  

• Pentru eliminarea punctelor slabe: asistenţe şi interasistenţe la ore, imbunătăţirea 

programului de perfecţionare pentru profesori, îndeplinirea de către fiecare membru al 

colectivului a sarcinilor din fişa postului, sancţionarea abaterilor şi promovarea, stimularea 

iniţiativelor.  

 

 

 

Director, 

prof. Taman Nelu 


