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    Raport privind starea invatamantului 

       Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu”   
          - anul scolar 2017-2018 – 

ÎNTRODUCERE  I 
          Anul şcolar 2017-2018 poate fi definit din perspectiva integratoare a conceptului calitate în educaţie, 

ca fiind o etapă esenţială în evoluţia învăţământului românesc. Reforma şi modenizarea sistemului 

educaţional, la toate nivelurile: capacitatea instituţională, oferta educaţională, structuri şi factori de decizie 

îşi definesc cadrul instituţional prin crearea în fiecare unitate de învăţământ a unei abordări complexe, 

menite să modernizeze procesul educaţional prin intermediul Managementului instituţional şi a Comisiei de 

Asigurare a Calităţii. Implementarea standardelor de referinţă în scopul obţinerii calităţii corespunde 

nevoilor şi exigenţelor pe care le presupune integrarea europeană. Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” 

Odobesti, este o instituţie importantă în învăţământul preuniversitar cu profil teoretic. Modernă în ceea ce 

priveşte viziunea managerială, dar fără să rupă legătura cu tradiţia inaugurată încă de la reînfiinţare în anul 

1990, şcoala 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 

     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. 
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       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. 

    În această etapă rezultatele sunt mărturia succesului sau insucesului. Analiza activităţii prin evidenţierea 

performanţelor, dar şi prin  recunoaşterea punctelor slabe fac posibilă transparenţa actului educaţional şi 

managerial, si în acelaşi timp reprezintă şi un punct de plecare, un reper important pentru activitatea din  

anul  şcolar 2017-2018. 

        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 anului scolar, un plan de asistenţă managerială şi de 

specialitate. Încă de la început s-a avut în vedere faptul că un management de calitate este unul îndreptat 

spre beneficiarrii direcți și indirecți.  
       Actvitatea  cadrelor didactice din Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” pe parcursul anului scolar 2017 
-2018 s-a  desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare sub supravegeherea Inspectoratului Scolar 
Judeţean Vrancea. Ca în fiecare an s-a încercat îndeplinirea misiunii propuse de a promova un învățământ 
modern care să asigure accesul în mediul universitar pentru cât mai mulți dintre absolvenții nostri, de a 
promova o imagine scolii reflectată prin procesul instructiv educativ realizat la clasă, de a menține 
efectivele de levi la un nivel optim și atragerea acestora prin activități curiculare și extracuriculare de o altă 
ținută. Atingerea standardelor educaționale este dovedită de procentul de promovabilitate stabilit  la 
examenele naționale, în usoară creștere la clasa a VIII-a (83% la Limba română și 56 % la matematică), și 
în nota ultimilor ani la clasa a XII-a, promovabilitate la promoția curentă 71 % ( un regres de 10 % fata de 
anul scolar precedent)  și 63% pe total candidați. Există un mic deficit  între absolvenții claselor terminale 
și cei care se înscriu la examenele naționale  ( trei candidați nu s-au înscris în adoua sesiune de bacalaureat 
deși au promovat în urma corigențelor.  Reticența unora dintre elevi de a se înscrie la aceste examene este 
dictată de coordonate precum mirajul lucrului în străinaătate și scăparea de sarcina învățatului văzută ca o 
corvoadă în anumite cazuri. Media acestor rezultate arată însă și o discrepantă de 20-30% între elevii 
promați la clasă și elevii capabili să promoveze examenele naționale, ceea ce înseamnă că maniera de 
evaluare la ora de curs este ceva mai permisivă decât notarea scrisă la examenele naționale. Acest lucru 
este însă într-o anumită masură justificat si de practicile de evaluare – observarea sistematică și evaluarea 
prin portofoliu sau doar unele secvențe din materie. Insă, o armonizare a acestor date spre limita maximă 
este de dorit prin activitate suplimentară și remedială. 
      Prin muncă și dăruire s-a reușit menținerea reprezentării la fazele județene și chiar naționale a unor 
concursuri pe discipline care nu pot decăt să aducă bucurie în ochii părinților și mândria elevilor. Pentru 
acesti copii merituoși s-a reușit obținerea în anul școlar 2017-2018 a unor stimulente financiare sub forma 
unor cadouri de crăciun din partea membrilor consiliului local al orașului Odobești. Cei mai mulți dintre 
elevii noștri demonstrează un nivel înalt al utilizării cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor în situaţii 
de învăţare diverse, reuşesc să realizeze cu uşurinţă şi siguranţă conexiuni interdisciplinare, formulează 
întrebări, aplică eficient ce au învăţat, emit judecăţi de valoare. Au deprinderi bune şi foarte bune la toate 
disciplinele, au talente şi abilităţi pe care le folosesc eficient cursul procesului de învăţare. In școla noastră 
se instruiesc și copii cu nevoi special de învățare, iar aceștia prin eforturi. Rezultatele obținute la Evaluarea 
Națională și Examenul de Bacalaureat confirm în bună parte seriozitatea muncii noastre ca încercare 
continua de eliminare a mediocrității. 
       In cee ace privește activitățile extrașcolare este de notorietate implicarea elevilor noștri în activități de 
voluntariat, de educație civică de popularizare a imaginii școlii în societate. Sunt binecunoscute activitățile 
SNAC, pariciparea la plantarea parcului memoriei naționale-acțiune de notorietate la nivel national, 



concursurile de educație rutieră, fiind aproape singura unitate din județ care a conservat materialul didactic 
pentru acest concurs-material ce a fost oferit și susținerii etapelor județene din municipiul Focșani, 
serbarile de Crăciun și festivitatea de final de an școlar, Lets do it Romania, activități de reciclare a 
maerialelor- parade modei din aceste materiale, Tinerii în pădurile Europei etc. 

 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 in 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.  

 Nu au existat probleme de comunicare între profesori, profesori şi elevi;  

 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, cu 

excepția întreruperilor legale dictate autoritățile guvernamentale care au întrerupt destuil de des 

procesul de învățămant. 

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

şi potrivit procesului educativ. 

 

ANALIZA SWOT- MEDIUL INTERN 

PUNCTE TARI  

• pregătirea profesională a cadrelor didactice ; 

             • elevi interesați în a face performanță școlară, care reusesc să acceadă la cele mai bune                      

liceee din  județ;  

             • spaţii de învăţământ corect amenajate, încălzite şi aerisite; 

             • completarea catedrelor şi a posturilor vacante cu cadre didactice titulare, cu înaltă calificare;         

             • diversificarea ofertei de curriculum la dispoziţia şcolii; 

• obţinerea unui număr mare de premii şi menţiuni la olimpiadele şi concursurile şcolare.  

             • încercarea de a monitoriza și de a reduce absenteismul scolar prin implementarea catalogului 

electronic 

             • existenta unei biblioteci unice la nivel școlar, având un nr consistent de volume; 

             • existenta unui climat propice unor manifestări culturale și artistice de înaltă ținută în parteneriat 

cu Casa de Cultură a orașului Odobești.  

             • disponibilitatea unui număr mare de elevi si profesori deschiși către noutate și dornici să se 

implice în proiecte și activități extrașcoalre și extra curriculare.  

            • există relaţii constructive între echipa managerială şi personal, între membrii colectivului didactic, 

între cadrele didactice şi celelalte categorii de personal, între profesori şi elevi, profesori şi părinţi; 



majoritatea cadrelor didactice au cunoştinţe de utilizare PC;  

 

PUNCTE SLABE  

• lipsa motivaţiei, a interesului unui număr mare de elevi privind însuşirea conţinutului 

programelor şcolare;  

• rezistenţa unor cadre didactice la eliminarea unor metode tradiţionale de predare – învăţare şi 

promovarea unor metode interactive, participative, care presupun alocarea unui timp mai mare 

pregătirii lecţiilor;  

• schimbarea greoaie de mentalitate: de la mentalitatea organizată în jurul aşteptării pasive, la 

mentalitate ce favorizează iniţiativa, elaborarea de proiecte; 

 • rezistenţă la schimbarea caracterului învăţământului: trecerea de la învăţământul eminamente 

teoretizat, reproductiv la un învăţământ care dă cunoştinţe dar şi formează capacităţi şi îndemânări 

operaţionale;  

• neimplicarea unor cadre didactice în activităţi extra-curriculare, recreative, pentru consolidarea 

colectivului clasei;  

• nu se realizează în suficientă măsură trecerea de la lecţii centrate pe profesor, la lecţii centrate pe 

elevi, ţinând seama de capacităţile acestora dar şi de standardele impuse prin curriculumul 

naţional;  

• cunoaşterea şi aplicarea deficitară a legislaţiei şi documentelor şcolare;  

• lipsa de programe europene desfășurate în cursul unui an școlar.  

• o bază sportive deficitară. 

• funcționarea în cinci corpuri dispuse pe distanțe ce implică părăsirea perimetrului școlar și 

apariția riscurilor pentru elevi. 

 

OPORTUNITĂŢI  

• liceul  este situat  în zona centrală a orașului;  

• liceul are elevi absolvenți de gimnaziu care își pot continua studiile liceale în această unitate 

școlară;  

• descentralizarea instituţiilor de învăţământ şi întărirea autonomiei acestora;  

• introducerea C.D.Ş. începând cu clasa a IX-a; creşterea autonomiei cadrelor didactice privind 

realizarea curriculum-ului pe filiere, profile, specializări;  

• derularea unor programe privind perfecţionarea activităţii cadrelor didactice; burse de 

specializare în străinătate şi schimburi de experienţă între elevi şi profesori;  

• cursurile postuniversitare adresate cadrelor didactice pentru dobândirea celei de-a doua 

specializări;  

• preocupări ale M.E.C. în elaborarea unor programe privind perfecţionarea cadrelor didactice, 

programe de formare continuă; 

• posibilitatea de a fi susţinuţi de comunitatea locală (contracte, relaţii de parteneriat la nivel local, 

naţional şi internaţional) în formarea specialiştilor (cadre didactice şi elevi);  

• cadrul legal favorabil desfăşurării activităţilor extrabugetare şi posibilitatea utilizării acestor 

resurse pentru programe, stimularea materială a cadrelor didactice; 

AMENINŢĂRI  

• interesul scăzut al unor părinţi privind activitatea şcolară a propriilor copii, lipsa de colaborare a 

părinţilor cu şcoala  

• curriculum-ul naţional propune programe şcolare încărcate, care în general, vizează multe date, 

rezultate nesemnificative, conducând la un învăţământ teoretizat şi abstractizat;  

• lipsa unor „formule" de perfecţionare eficiente pentru personalul didactic şi didactic auxiliar;  

• specializarea strictă a profesorilor în facultăţi în dauna specializării pluridisciplinare si 

psihopedagogice;  



• profesorii nu au cunoştinţe suficiente de psihologie, pedagogie, experienţă în aplicarea metodelor 

moderne de predare („modul pedagogic" parcurs în timpul facultăţii nu asigură pregătirea psiho-

pedagogică impusă de realitatea în şcoli);  

• materiale didactice scumpe, imposibil de procurat direct de către şcoală sau de către profesor 

astfel încât este blocat accesul la informaţie. 

 • creșterea nejustificata la unele clase a numărului de absente, chiar daca motivate medical. 

 

PRIORITAȚI STRATEGICE 

Diagnoza activităţii pe anul școlar 2017-2018 a condus la identificarea priorităţilor strategice 

pentru anul şcolar în curs, priorităţi ce se identifică cu cele ale planului de dezvoltare instituţională: 

* Inducerea și menținerea tendinţelor ascendente din evoluţia Liceului Teoretic Duiliu Zamfirescu 

Odobești în peisajul educaţional judeţean şi naţional;  

* Creşterea calităţii învăţământului la standarde europene de performanţă şi centrarea educaţiei pe 

elev;  

* Stimularea creativităţii tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ;  

* Parcurgerea ritmică a materiei şi organizarea simulărilor, recapitulării finale în vederea obţinerii 

unor rezultate foarte bune la testarea naţională, bacalaureat şi testările finale;  

* Diminuarea fenomenului de absenteism;  

* Creşterea gradului de rigurozitate în desfăşurarea activităţilor didactice, a planificării, organizării 

şi raportării;  

* Suplinirea deficitului de personal prin activităţi de educare a elevilor în privinţa curăţeniei şi prin 

atragerea părinţilor în susţinerea efortului de a micşora gradul de risc în privinţa securităţii 

elevilor;  

* Organizarea de activităţi pentru promovarea imaginii liceului în rândul absolvenţilor de clasa a 

IV-a şi a VIII-a, precum şi în rândul părinţilor acestora;  

* Creşterea gradului de implicare al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor la actul de decizie al 

şcolii şi rezolvarea problemelor educaţionale ale copiilor lor;  

* Asigurarea pregătirii suplimentare şi a climatului necesar obţinerii de performanţe deosebite la 

olimpiadele scolare;  

* Diversificarea metodelor de predare-învăţare, precum şi a mijloacelor didactice folosite, în 

special cele electronice 

* Elaborarea de proiecte vizând finanţarea acţiunilor de tineret în colaborarea cu Direcţia judeţeană 

de Tineret Vrancea, Consiliul Local Odobești, alte organisme guvernamentale și ONG-uri; 

 * Atragerea reprezentanţilor comunităţii în procesul de identificare a soluţiilor la problemele cu 

care se confruntă scoala.  

* Valorificarea rezultatelor testelor finale, precum şi ale celor iniţiale, în proiectarea activităţilor 

comisiilor metodice.  

* Desfășurarea unor ample activități extra-școlare prin implicarea tuturor menite să contribuie la 

dezvoltarea personală a elevului. Se vor constitui echipe inter-disciplinare care vor desfășura 

acțiuni și activități cultural-artistice, sportive, excursii, tabere și pelerinaje, expoziții și cercuri 

artistice, cluburi de teatru, debate, dans sportiv, colective redacționale Revista Noastră și media 

online etc.  

* Îmbogăţirea culturii organizaţionale a colegiului cu noi elemente care în timp să devină tradiţii 

(Intrecerea gastronomică de 1 Decembrie, Săptămâna Altfel, Cursurile festive și festivitatea de 

Absolvire);  

* Implicarea unor în proiecte școlare și demararea unor noi parteneriate județene, naționale și 

internaționale. 

 * Modernizarea continuă a bazei materiale, a dotărilor cu echipamente noi și fiabile, reabilitarea 

curții, a gardului, a bazei sportive în aer liber precum și reamenajarea unui nou amplasament al 



liceului în parteneriat cu primaria orașului Odobești. 

 

  CURRICULUM III        
 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 53/55 

cl. I 4 78/78 

cl. a –II-a 

 

3          73/72 

cl. a –III-a 

 

4 89/88 

cl. a –IV-a 

 

4 83/83 

Total  19 

 

376/376 

Secundar 

inferior 

Gimnaziu 

din care 

cl. a –V-a 

 

3 76/76 

cl. a –VI-a 

 

3 67/66 

cl. a –VII-a 

 

3 77/75 

cl. a –VIII-a 

 

3 80/80 

Total 12 300/297 

Liceal, 

(ciclul inferior) 

din care  

cl. a –IX-a 

 

2 54/54 

cl. a –X-a 

 

2 58/58 

Total 4 112/ 

Liceal 

(ciclul superior) 

cl. a –XI-a 

 

2 49/47 

cl. a –XII-a 

 

2 45/42 

Total  4 94/201 

TOTAL   39 882/874 

 

Situaţia la învăţătură la sfârşitul   anului şcolar 2017-2018 – în luna iunie : 

 

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

Total elevi 376 297 201 

Promovaţi  358 235 172 

Corigenţi 12 50 24 

Situaţie neîncheiată 6 12 5 

Nescolarizaţi - - - 

    



Procent promovabilitate 

 
95,20% 79,12% 85,57% 

 

      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. 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  20 de elevi  după cum urmează: clasele 0-IV-0, clasele V-VIII-17, clasele IX-XII-4. 

     La nivelul şcolii se constată o creştere a numărului de elevi sancţionaţi  la gimnaziu, ceeea ce presupune 

o legătură 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 nr. 

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 interesaţi, dar care cred că fac tot ce este mai bun 

pentru ei. S-a încercat aducerea la şcoală a unor elevi de liceu  care au refuzat cursurile, preferând să 

muncească pentru a se întreţine. Familia este uneori prea săracă să poată accepta că rostul elevului este 

acela de a-şi urma cursul firesc – şcoala. 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 

2017-2018 , 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



RAPOARTELE COMISIILOR METODICE 

 

1. COMISIA METODICA DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

 

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

Gina, Rotaru Mihaela,Galan Alina. 

ANALIZA SWOT  

                  Puncte tari 

      Buna colaborare a membrilor catedrelor în realizarea demersului educativ, atmosfera de 

colegialitate. 

      Buna pregatire profesorilor, pasiunea pentru profesia aleasa. 

                   Puncte slabe   

                   Oportunități 

       Colaborarea între ariile curriculare are ca rezultat largirea orizonturilor de cunoastere pentru 

elevi, abordarea interdisciplinara a materiei 

                  Amenințări 

        Tinerii nu mai găsesc modele culturale, pentru că li se induce insidios evitarea acestora prin 

„fenomenele„ media care li se substituie în loc de conştiinţă, dar şi prin „adormirea” conştiinţei 

unor părinţi. Aşadar, cultura sinonimizată cu lectura ajunge o fantasma a societăţii. 

                  Aspecte pozitive 

       Cadrele didactice pun accentul just pe cele trei componente ale procesului de învăţământ 

(predare - învăţare – evaluare) urmărind evoluţia complexă a elevilor. 

      Din considerente de practica educationala, accentul pus pe comportament justifica 

evidenţierea VALORILOR si a ATITUDINILOR si, de asemenea, evidenţierea legaturii cu 

finalitatile si profilul de formare în învatamântul obligatoriu din România. 

                    Aspecte negative 

       Nu toti elevii acorda importanta pregatirii şi astfel nu pot astfel sa participe în mod eficient la 

activitatile propuse de profesor. 

 

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 

şi au ţinut cont de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. Au realizat şi 

aplicat testele predictive la fiecare clasă. Au folosit calculatorul şi mijloacele moderne de 

instruire pe  care şcoala le deţine. 

        La disciplina predată au desfăşurat 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 in concordanta cu 

obiectivele operaţionale, cu documentele de proiectare didactica, 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. Evaluarea activitatilor 

proiectate in cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a realizat prin mijloace specifice 

alternative si prin metode tradiţionale: teste de cunoastere la începutul anului şcolar, 

brainstorming, portofolii individuale, evaluari în grup şi pe perechi, autoevaluare, teste iniţiale, 

teste sumative, orale si scrise.  

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

suplimentară 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. In acest sens, au 

susţinut Simularea Evaluării Naţionale si a Examenului de Bacalaureat, cu scopul de constata 

nivelul de pregătire al elevilor, al capacităţilor dobândite, dar si de a corecta sau completa 

cunoştinţele elevilor. 

          De asemenea, s-a lucrat suplimentar şi cu elevii la care s-au constatat rămâneri în urmă ca 

şi cu cei care au participat la concursuri scolare. 

          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 alte alte resurse materiale personalizate: fişe cu exerciţii, cu 

rebus sau cu ciorchine. 

          Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor s-a realizat prin obţinerea feedback-ului 

de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe sau chestionare, prin realizarea unor proiecte pe 

diverse teme .De asemenea, fisele de evaluare de la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare au 

constituit un real ajutor în evaluarea nivelului de pregătire al elevilor.  

          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 manifestat interes în crearea condiţiilor egale de acces la educaţie pentru dezvoltarea 

deplină a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale. De asemenea, au 

insistat pe stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, 

pace si respectarea drepturilor omului. 

        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 olimpiada –fazele pe clasă, 

pe şcoală, locală şi judeţeană, dar si la examenele finale de nivel gimnazial sau  liceal. 

 

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 ritmica, dar si 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 romana. 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 in demersul didactic pentru autoevaluare si interevaluare, într-o maniera 

obiectivă şi conformă cu realitatea. In 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 creativa si imaginativa, dar si diferitele activităţi literare au 

constituit suportul pentru exercitarea autoevaluării si interevaluării. 

       O altă modalitate de evaluare a bagajului de cunoştinţe se poate măsura prin numărul  de 

elevi înscrişi la diferite concursuri, organizate la nivel local, judeţean, naţional. Elevii au 

participat la olimpiade si diverse concursuri, obţinând rezultate satisfăcătoare. Astfel, toate 

profesoarele au participat cu elevii la Olimpiada de lingvistică, Olimpiada de limbă, 

comunicare şi literatura română- etapa judeţeană și Olimpiada Lectura ca abilitate de viață 

.  

  Rotaru Mihaela - a obţinut o menţiune cu eleva Cristian Cosmina Mihaela la  Olimpiada 

Lectura ca abilitate de viață –etapa judeţeană.          

 Temelie  Madalina- a obţinut trei mentiuni la Concursul National de creatie literară si pictură,, 

Alecu Ivan GHILIA, editia a VIII, Cornea Cosma Maria Larisa -XI; Fratila Madalina-XI,Danila 

Daniela-IX două premii III la Concursul National „Scrisoare pentru prietenul meu”-in cadrul 

SNAC,cu elevii Zamfir Sorina-XII si Rosu Cristina Mihaela-IX ,precum si 5 premii speciale,un 

premiu I si două premii II în cadrul concursului județean” Dragobete-Sărbătoarea iubirii la 

români”,cu următorii elevi: Vilcu Aniela-IX,Toma Andreea-IX,Istrate Despina-IX,Pepene Elena-

IX,Gadea Adrian-IX,Serban Diana-IX,Danila Daniela-IX,Bancila Viviana-X. 

Sava Gina-a obtinut premiul II la Concursul National „Scrisoare pentru prietenul meu”-in cadrul 

SNAC,cu eleva Marcu Andreea Cosmina-clasa a IX-a. 

 

SITUATIA SCOLARA  

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 clasa. 

 

MANAGEMENTUL CLASEI  DE  ELEVI 

          Ca  profesoare de limba şi literatura româna, dar si in 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 si corectitudine  au fost aduse in fata elevilor si-n 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, dar şi 

proiectării şi realizării unor materiale specifice temei  zilnice (sarcini de lucru diferentiate, fise de 

lucru ), anumite articole ce au fost permanent  actualizate ( Legile clasei, Responsabilitaţile 

elevilor). 

 

 



 

REALIZAREA  ACTIVITĂŢILOR  EXTRACURRICULARE 

 

 

           Având aprobarea Direcţiunii  Şcolii şi a părinţilor, toate membrele catedrei au antrenat 

elevii în vizitarea unor obiective culturale sau turistice, prin excursii pe plan local sau în diverse 

judeţe, în cadrul activităţilor din programul ,,Şcoala Altfel”, dar şi la sfârşitul anului şcolar, având 

o bună colaborare cu alte cadre didactice ale şcolii. În acest sens, elevii au fost antrenaţi în 

vizitarea unor obiective locale, prin excursii. 

       Au pregătit elevii spre a susţine spectacole  cu diverse ocazii.  D-nele profesoare Sava Gina 

și Temelie Madalina au organizat diverse activitati de ziua Poetului National,15 ianuarie si 

proiectii de film cu clasele XI-a A,B,in parteneriat cu  Casa de Cultura din Odobesti, realizand si  

panouri aniversare . Iar d-nele profesoare Rotaru Mihaela si Galan Alina au organizat activitati cu  

clasele la care predau cu ocazia sarbatorilor de iarna,de ziua poetului Mihai Eminescu,de 8 

martie, unde au fost recitate poezii si interpretate scenete,la Casa de Cultura din oras .  

      Si anul acesta scolar,  proiectul educational ,, Clubul de teatru” infiintat de 8 ani la nivelul 

scolii de doamna profesoară Temelie Mădălina si-a desfasurat activitatea după programul stabilit, 

intalnirile cu elevii avand loc saptămânal sau mai des, astfel că la Stagiunea Teatrală a Elevilor 

Vrânceni cu piesa ,,Un cuplu ciudat”-dupa Neil Simon- au obtinut o  mentiune.  

      In perioadele 2-16 aprilie2018 si 28 mai- 1 iunie,d-na profesoara Rotaru Mihaela a desfasurat 

activitati in colaborare cu Muzeul Unirii din Focsani,iar d-na profesoara Galan Alina a coordonat 

pe parcursul anului scolar clubul de lectura „Iubitorii de lectura”,organizat de Editura Art. 

     Cu ocazia Zilei Educatiei, au fost promovate diverse activitati. 

Toate doamnele profesoare au desfasurat activitati de voluntariat  in cadrul Strategiei Nationale 

de Actiune Comunitara , s-au implicat in proiectul « Let’s get green » si au colaborat in revista 

scolii « Tinerii zilelor noastre »,coordonata de doamna profesor Galan Alina. 

 D-na profesoara Temelie Mădălina a initiat activitati la Centrul Rezidential pentru Persoane 

Varstnice. 

  Aşadar, toate cadrele didactice au organizat activitati extrascolare- serbari, excursii, regasite si 

in programul Scolii Altfel.  

 

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ, ACTIVITATEA METODICĂ ŞI  ŞTIINŢIFICĂ 

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

de aplicarea la clasă a metodelor psihopedagogice de cunoaştere a elevilor . 

     La nivel de Comisie Metodică, Sava Gina a sustinut, in luna februarie  lectia deschisa-,, Rolul 

semnelor ortografice si de punctuatie in intelegerea mesajelor scrise”. 

     Temelie Madalina a sustinut in luna noiembrie referatul „Teoria abilitatilor de viata”,iar 

Rotaru Mihaela  a sustinut  in aprilie referatul „ Stilurile comunicarii”. 

     De asemenea, d-nele profesoare  au participat la Microcercurile 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 Olimpiade la limba şi literatura română pe şcoală. Elevii calificaţi au 

mers la etapa locală şi apoi la faza judeţeană, după cum s-a remarcat. 

      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 

      Au promovat în comunitate activitatea unităţii, participând cu elevii la diferite activităţi la 

nivelul oraşului Odobeşti şi la nivel judetean, ca de exemplu concursurile sau parteneriatele în 

care s-au bucurat de o comunicare frumoasă şi fructuoasă. Astfel că elevii au fost stimulaţi să-şi 

facă cunoscute creaţiile literare şi prin participarea la diverse concursuri. 

     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, Tarciniu Vasile, Tudose Mioara, Stativa Daniela, 

profesori titulari matematica si Aurica Pompilia, profesor titular informatica.  
                   Comisia metodica  matematica-informatica si-a desfasurat activitatea 

conform Planului de activitati intocmit la inceputl anului scolar, in sedinta comisiei 

metodice. Ea şi-a propus, in anul şcolar 2018-2019 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; 

3  

          PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării 

parcursurilor instructiv-educative   

Fiecare cadru didactic al scolii a fost 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. Domnii profesori Tarciniu Vochita si Tarciniu Vasile au au avut si 

colaborari cu unele reviste de specialitate cum ar fi RMT, RMIT   si Gazeta 

matematica. 

           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 2017/2018;  

- 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 2017-2018, 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 examenele de corigenţă, 

la consfătuirile cadrelor didactice cat si la cercurile pedagogice organizate in acest 

an scolar   sub forma unor activitati de amploare, cu invitati speciali din  Republica 

Moldova:prof. univ. Ion TomaCojocaru, prof. Laurentiu Calmutchi, de la 

Univestitatea de Stat din Tiraspol. 

 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 urmatorul tablel: 

 
             Evaluare initiala an scolar 2017-2018(V-VIII si IX-XII) 

 Gimnaziu  Liceu  Total  

 Nr  Procentaj  Nr  Procentaj  Nr  Procentaj  

Nr. Elevi inscrisi 296  79  97  

Nr elevi prezenti 268  71  78  

Note sub 5 193 72% 56 78,9% 62 79,4% 

Note peste 5 75 28% 15 21,1% 16 26,6% 

 

 

 

              Evaluare initiala an scolar 2017-2018 (a VIII-a SI a XII-a) 

 Clasa a VIII-a  Clasa a XII-a Total  

 Nr  Procentaj  Nr  Procentaj  Nr  Procentaj  

Nr. Elevi inscrisi 80  17  97  

Nr elevi prezenti 67  11  78  

Note sub 5 52 77,6% 10 90,9% 62 79,4% 

Note peste 5 15 22,4% 1 9,1% 16 20,6% 

 

 

              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 . 
          

 

 



 

           Au urmat apoi simularile nationale care au ajutat si ele la identificarea, de 

catre elevi, profesori si parinti , a nivelului real de pregatire atins la momentul 

testarii.Rezultatele  simularii examenelor de evaluare nationala si bacalaureat din 

acest an arata ori dezinteresul elevilor ori slaba pregatire a acestora, ori ambele 

situatii. Multi elevi au privit cu lejeritate simularea stiind ca notele nu sunt trecute 

in catalog. Miza scazuta a acestei simulari a condus si ea la o relaxare a elevilor, 

ceea ce ar putea explica notele obtinute la simulari. 

    

 Rezultatele obtinute la simularile din 21.03.2018 sunt urmatoarele: 
 

 Clasa a VIII-a  Clasa a XII-a Total  

 Nr  Procentaj  Nr  Procentaj  Nr  Procentaj  

Nr. Elevi inscrisi 77  16  93  

Nr elevi prezenti 71  13  84  

Note sub 5 55 77,4% 11 84,6% 66 78,5% 

Note peste 5 16 22,6% 2 5,4% 18 21,5% 

 

              Din pacate, facand si o comparatie cu rezultatele obtinute de elevii nostri in 

anul scolar 2016-2017, am constatat ca , in anul scolar 2017-2018, rezultatele sunt 

mai mici in anul scolar 2017-2018. 

 

Rezultatele obtinute la simularile din 15.03.2017 sunt urmatoarele:   

 
 Clasa a VIII-a  Clasa a XII-a Total  

 Nr  Procentaj  Nr  Procentaj  Nr  Procentaj  

Nr elevi prezenti 68  15  83  

Note sub 5 52 76,47% 11 73,3% 63 75,9% 

Note peste 5 16 23,53% 4 26,7% 20 24,1% 

 

            

            Este cunoscut faptul ca multi elevi au dificultati mari in ceea ce priveste 

intelegerea matematicii  datorita, in primul rand caracterului ei abstract. 

Matematica nu poate fi inteleasa fara efort, trebuie lucrat mult si  chiar si pentru 

intelegerea celui mai mic rezultat este necesar un efort intelectual deosebit. 

              In urma analizei amanuntite a rezultatelor simularilor toti membrii 

comisiei au luat masuri in incercarea de crestere a procentului de promovabilitate , 

stabilind planuri remediale individuale. 

 

              Drept urmare si rezultatele obtinute de elevii claselor a VIII-a  

au fost mult mai bune decat rezultatele de la simularile nationale  si chiar si fata 

de cele din anul scolar 2016-2017.  

 

       



Nr crt An scolar Media generala Procentajul notelor 

peste 5 

1 2016-2017 5,00 40,74% 

2 2017-2018 5,52 60,70% 

         

           Dupa cum se observa, numarul elevilor care au obtinut note peste 5   a 

crescut cu 20,04% in anul scolar 2017-2018 fata de anul scolar 2016-2017. 

Asta pentru ca s-a conturat  o echipă ce şi-a dorit eficienţă şi reuşită care a facut 

paşi şi mai hotărâţi spre reuşită. Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste 

intentionalitatea profesionala, poate promova si consolida coordonatele unei 

învăţări formative, durabile,punctate de performanţe. 

       

            In ceea ce priveste rezultatele obtinute de elevii nostri de clasa a XII-a la 

examenul de Bacalaureat din cele doua sesiuni situatia a fost si aici multumitoare:  

Nr crt Sesiunea 

 

Media generala Procentajul notelor 

peste 5 

1 Iunie - iulie 5,52 73% 

2 August 

septembrie 

4.61 60% 

 

           Dintr-un numar de 19 elevi inscrisi la examenul de bacalaureat sesiunea 

iunie – iulie s-au prezentat 17 elevi dintre care 14 au obtinut note peste 5 la proba 

matematica. In urmatoarea sesiune , august – septembrie, din cei 10 elevi inscrisi 6 

au obtinut si ei note peste 5. 

Participarea la concursuri scolare 
            Activitatea de performanta a beneficiat si ea de interes din partea unui 

procent destul de mic de elevi dar.  S-a sustinut olimpiada de matematica, etapa pe 

scoala, unde subiectele au fost propuse de fiecare profesor la clasa unde preda. Cei 

calificati au participat la etapa local ape data de 17.02.2017.  Spre satisfactia  

noastra, doi dintre elevii liceului nostru s-au calificat la etapa  judeteana : Grosu 

Andrei, clasa aVI-a (professor Tarciniu Vochita ) si Indoila Andrei-Marian, clasa a 

VIII-a (professor Stativa Daniela). 

               Spre satisfactia tuturor cei doi elevi au obtinut si aici rezultate bune 

intorcandu-se fiecare cu cate o mentiune. 

            Datorita rezultatelor deosebite (mentiune la olimpiada de matematica –etapa 

judeteana)  obtinute  si in anul scolar 2016-2017, elevul Indoila Andrei a participat 

si la cursurile organizate de ISJ VN, la Centrul de Pregatire a Elevilor Capabili de 

Performanta. 

            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 anului scolar procenrul de promavabilitate nu a fost de 

100%.  Cei 42 de elevi 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 final de an scolar 

 Gimnaziu  Liceu  Total  

 Nr elevi Procentaj  Nr elevi Procentaj Nr Elevi Procentaj  

Promovati  268 89,1% 135 93,75% 403 90,6% 

Nepromovati  33 10,9% 9 6,25% 42 9,4% 

Total  301  144  445  

 

 

INFORMATICA 

 

                  In anul scolar 2017-2018 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 

pirde din vedere contactul permanent cu elevii. Utilizarea laboratorului si 

amaterialului 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 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. Pentru elevii clasei a XII-a B, 

doamna Aurica Pompilia a fost indrumatorul proiectelor de atestare profesionala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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; 

- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate; 

- rezultate bune la concursurile școlare; 

 

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 

Ȋn  an şcolar 2017 – 2018 activitățile comisiei s-au desfăşurat conform cu 

programul stabilit. 

Ȋn  principal activitățile s-au concentrat pe ȋmbunătățirea situației şcolare şi 

promovarea disciplinelor din cadrul comisiei. 

 

 

 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 
9,00 6,75 6,65 7,17 6,80 8,18 8,95 7,56 9,07 

% 100 100 85,71 95,83 80 96,42 84,61 85,18 93,10 
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MEDII  DESCENDENTE 
 

GIMNAZIU 
FIZICĂ  MEDII/CLASE   

 

 VIA VIB VIC VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB VIIIC 

1 10 9 10 10 10 10 10 10 10 

2 10 9 10 10 9 10 10 10 10 

3 10 8 9 10 9 10 10 10 10 

4 10 8 8 10 9 10 10 10 10 

5 10 8 8 10 9 10 10 10 10 

6 10 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 10 8 8 9 8 10 10 9 10 

8 10 8 8 8 8 10 10 9 10 

9 10 7 8 8 8 10 10 9 10 

10 10 7 6 8 7 9 9 9 10 

11 10 6 6 7 6 9 9 8 10 

12 9 6 6 7 6 9 9 8 10 

13 9 6 5 6 6 9 9 7 10 

14 9 6 5 6 5 9 9 6 10 

15 9 6 5 6 5 9 9 6 10 

16 9 5 5 6 5 8 8 6 9 

17 9 5 5 5 5 8 8 6 9 

18 9 5 5 5 5 7 8 6 9 

19 9 5 4 5 5 7 8 5 9 

20 8 5 4 5 5 7 8 5 9 

21 8   5 4 6 7 5 9 

22 8   5  6 6 5 8 

23 8   5  6  5 8 

24 7     6   8 

25 7     6   7 

26 6     5   5 

27      5   5 



28          

29          

30   1SN 1SN 1SN SN SN SN SN 

31     1SN  SN SN SN 

32     R  SN SN  

     R  SN R  

 234 135 133 165 143 221 197 174 245 

MG 9,00 6,75 6,65 7,17 6,80 8,18 8,95 7,56 9,07 

P % 100 100 85,71 95,83 80 96,42 84,61 85,18 93,10 

 

    SUMA MEDIILOR ELEVILOR 

MG   MEDIA GENERALĂ A CLASEI 
P %   PROCENT DE PROMOVABILITATE 

 

 

CHIMIE   

 
 VII  A   VII  B VII  C VIII  

A 

VIII  

B 

VIII  

C 
MEDIA 

CLASEI 
6,73 6,04 7,37 8,31 6,56 8,51 

% 91,30 68 96,42 84,61 77,77 93,10 
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BIOLOGIE    

 
 VA VB VC VIA VI B VI C VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB VIIIC 

MEDIA 

CLASEI 
7,72 7,86 5,95 9,61 7,30 6,75 6,82 5,90 8,37 8,77 6,65 7,07 

% 96,55 87,5 76,92 100 100 95,23 91,66 72 94,42 84,61 81,48 93,10 

 
 
 



            

0
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80
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VA VB VC VI A VI B VI C VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB VIIIC

PROM.%

 
 

MEDII  DESCENDENTE  
                                                             CHIMIE  MEDII/CLASE     

 

 

 VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB VIIIC 

1 10 10 10 10 10 10 

2 10 10 10 10 10 10 

3 10 9 10 10 10 10 

4 10 8 10 10 9 10 

5 10 7 10 10 9 10 

6 10 7 9 10 8 10 

7 9 7 9 10 8 10 

8 8 7 9 10 7 10 

9 8 6 9 10 7 10 

10 6 6 8 9 6 10 

11 6 5 8 8 6 9 

12 5 5 7 8 6 9 

13 5 5 7 8 6 9 

14 5 5 7 8 6 9 

15 5 5 7 8 5 9 

16 5 5 7 8 5 9 

17 5 5 7 7 5 9 

18 5 4 7 7 5 8 

19 5 4 6 6 5 8 

20 5 4 6 6 5 8 

21 5 3 6 5 5 7 

22 4  5 5 4 7 

23 4  5  4 7 

24   5   6 

25   5   6 

26   5   5 

27   5   5 

28 1SN 1SN SN SN SN SN 

29  1SN  SN SN SN 



  R  SN SN  

  R  SN R  

 155 127 199 183 151 230 

MG 6,73 6,04 7,37 8,31 6,56 8,51 

P % 91,30 68 96,42 84,61 77,77 93,10 

 

 

MEDII  DESCENDENTE  
                                                               BIOLOGIE     MEDII/CLASE  

 

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

1 10 10 8 10 10 9 10 8 10 10 10 10 1 

2 10 10 8 10 10 9 10 8 10 10 10 10 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 8 8 5 10 6 5 6 5 9 9 6 7 14 

15 8 8 5 10 6 5 6 5 8 9 6 7 15 

16 8 7 5 10 6 5 6 5 8 8 5 7 16 

17 8 6 5 10 5 5 5 5 8 8 5 7 17 

18 8 6 5 10 5 5 5 5 8 8 5 6 18 

19 7 5 5 9 5 5 5 4 8 7 5 6 19 

20 7 5 5 9 5 5 5 4 8 6 5 6 20 

21 6 5 4 9   5 4 8 6 5 6 21 

22 6 3  9   5  7 5 5 6 22 

23 5   9   3  7  4 5 23 

24 5   9     7   5 24 

25 5   8     7   5 25 

26 5   8     7   5 26 

27 5        5   5 27 

28 5            28 

29 4            29 

   SN   1SN 1SN 1SN SN SN SN SN  

  R SN     1SN  SN SN SN  

  R R     R  SN SN   

   R     R  SN R   

   R           

 224 173 125 250 146 135 157 124 226 193 153 191  

MG 7,72 7,86 5,95 9,61 7,30 6,75 6,82 5,90 8,37 8,77 6,65 7,07  

P % 96,55 87,5 76,92 100 100 95,23 91,66 72 94,42 84,61 81,48 93,10  



 

 

MEDII  DESCENDENTE  

 

                   LICEU 
 

                                              FIZICĂ  MEDII  /CLASE      

 IXA IXB XA XB XIB XIIB 

1 10 10 10 9 10 10 

2 10 10 10 9 10 10 

3 9 10 10 9 10 10 

4 9 9 10 9 10 10 

5 9 9 10 8 10 9 

6 9 9 10 7 10 8 

7 9 7 9 7 10 8 

8 9 6 8 7 10 8 

9 8 6 8 7 9 8 

10 8 6 8 7 9 8 

11 8 6 8 7 7 8 

12 8 5 8 6 7 6 

13 7 5 7 6 6 5 

14 7 5 7 6 5 5 

15 7 5 7 6 5  

16 7 5 7 6 5  

17 6 5 7 6 5  

18 6 5 7 6 5  

19 6 5 6 6 5  

20 6 5 6 6   

21 6 5 6 6   

22 6 5 6 6   

23 6 5 5 6   

24 6 SN 5 5   

25 5  5 5   

26 5  5 5   

27 SN  5    

28   5    

29   5    

30   5    

31       

32       

       

       

 192 138 215 173 148 113 

MG 7,38 6,00 7,16 6,65 7,78 8,07 

P % 96,29 95,83 100 100 100 100 

 

 

 



 

 

 

 

MEDII  DESCENDENTE  
 

                                              CHIMIE  MEDII  /CLASE     

 

 IXA IXB XA XB XIB XIIB 

1 10 10 9 10 10 10 

2 10 9 9 10 10 10 

3 9 9 9 9 10 10 

4 9 9 9 9 10 9 

5 9 7 9 9 10 9 

6 9 6 8 8 10 9 

7 9 6 8 8 10 8 

8 9 6 8 8 10 8 

9 8 6 8 8 10 8 

10 8 6 8 8 8 8 

11 8 6 8 8 8 7 

12 8 6 8 7 8 6 

13 7 5 8 7 6 6 

14 7 5 8 7 6 5 

15 7 5 7 7 5  

16 7 5 7 7 5  

17 6 5 7 7 5  

18 6 5 7 7 5  

19 6 5 7 7 5  

20 6 5 7 7   

21 6 4 6 6   

22 6 4 6 6   

23 6 4 6 6   

24 6 SN 6 6   

25 5  5 6   

26 5  5 6   

27 SN  5    

28   5    

29   5    

30   5    

31       

32       

       

       

 192 138 213 194 151 113 

MG 7,38 6,00 7,10 7,46 7,94 8,07 

P % 96,29 83,33 100 100 100 100 

 

 

 



 

 

 

 

MEDII  DESCENDENTE  
 

                                                      BIOLOGIE  MEDII  /CLASE     

 

 IXA IXB XA XB XIB XIIB 

1 9 9 9 10 10 10 

2 8 8 9 10 10 9 

3 8 8 9 9 10 9 

4 8 8 8 9 10 8 

5 8 6  8 8 9 7 

6 8 6 7 8 8 7 

7 8 6 7 8 8 7 

8 8 6 7 7 8 6 

9 7 6 7 7 8 6 

10 7 6 7 7 7 6 

11 7 5 7 6 6 5 

12 7 5 7 6 5 5 

13 7 5 7 6 5 5 

14 7 5 7 6 5 3 

15 7 5 6 6 5  

16 6 5 6 6 5  

17 6 5 6 5 5  

18 6 5 6 5 5  

19 6 5 6 5 3  

20 6 5 6 5   

21 6 5 6 5   

22 6 4 6 5   

23 6 3 5 5   

24 6 SN 5 5   

25 5  5 5   

26 5  5 5   

27 5  5    

28   5    

29   4    

30   3    

31       

32       

       

       

 183 131 191 169 132 93 

MG 6,77 5,69 6,36 6,50 6,94 6,64 

P % 100 95,83 93,33 100 94,73 92,85 

 

 

 



 

 

 

 

 

MEDII  DESCENDENTE ŞTIINȚE 
                                                         MEDII  /CLASE   

                                                                                                                       

   XI A XII A 

I II MG I II MG  

     

1 10 10  10 10   

2 10 10  10 10   

3 10 10  10 10   

4 10 10  10 10   

5 10 10  10 10   

6 10 10  10 10   

7 10 10  10 10   

8 10 10  10 10   

9 10 10  10 10   

10 10 10  10 10   

11 10 10  10 10   

12 10 10  10 10   

13 10 10  10 10   

14 10 10  10 10   

15 10 10  10 10   

16 10 10  10 10   

17 10 10  10 10   

18 10 10  10 10   

19 10 10  10 10   

20 10 10  10 10   

21 10 10  10 10   

22 10 10  10 10   

23 10 10  10 10   

24 10 10  10 10   

25 10 10  9 9   

26 10 10  9 9   

27 9 10  9 9   

28 9 9  9 9   

29    8 8   

        

  279   284   

MG  9,96   9,79   

P %  100   100   

 

 

 

 

 



 

 

 

MEDII  DESCENDENTE  
MEDII  /CLASE      

 

 E.P.S. 

   

 

X B XI A XI B XII B 

I II MG I II MG I II MG I II MG 

    

1 10 10  10 10  10 10  10 10  

2 10 10  10 10  10 10  10 10  

3 10 10  10 10  10 10  10 10  

4 10 10  10 10  10 10  10 10  

5 10 10  10 10  10 10  10 10  

6 10 10  10 10  10 10  10 10  

7 10 10  10 10  10 10  10 9  

8 10 10  10 10  10 10  10 9  

9 9 10  10 10  10 10  10 9  

10 9 10  10 10  10 10  10 9  

11 9 10  10 10  9 9  9 9  

12 9 10  10 10  9 9  6 9  

13 9 10  10 10  9 9  6 7  

14 9 10  10 10  8 9  5 7  

15 8 10  10 10  7 9     

16 8 9  10 10  7 7     

17 8 9  10 9  7 7     

18 8 9  10 9  6 6     

19 8 9  10 9        

20 8 9  10 9        

21 8 8  9 9        

22 7 8  9 9        

23 7 6  9 9        

24 7 6  9 9        

25 7 6  9 9        

26 7 5  9 8        

27    8 8        

28    8 7        

29             

 AB   EX

M 

  EX   EX   

 AB      AV

I 

  EX   

       EX      

             

  234   264   165   128  

MG  9   9,42   9,16   9,14  

P %  100   100   100   100  



 

 

 

 

FIZICĂ   

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

CLASEI 
7,38 6,00 7,16 6,65 7,78 8,07 

% 96,29 95,83 100 100 100 100 
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CHIMIE  

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

MEDIA 

CLASEI 
7,38 6,00 7,10 7,46 7,94 8,07 

% 96,29 83,33 100 100 100 100 
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BIOLOGIE     
 IX  A IX  B X  A X  B XI  B XII  B 

MEDIA 

CLASEI 
6,77 5,69 6,36 6,50 6,94 6,64 

% 100 95,83 93,33 100 94,73 92,85 
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ŞTIINŢE 

 

E.P.S 

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

MEDIA 

CLASEI 
9,96 9,79 9 9,42 9,16 9,14 

% 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 2 4 8 11 
VI  B   5 5 2 6 2  
VI  C  2 6 3  6 1 2 
VII  A   7 4 2 6 2 5 
VII  B  1 7 3 1 3 5 1 
VII  C   2 5 3 2 6 9 
VIII  A    1 1 5 6 9 
VIII  B   5 5 1 2 4 6 
VIII  C   1  1 3 6 15 
TOTAL  3 33 27 13 37 40 58 
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CHIMIE 
       MEDII 
 

 
CLASA 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

VII  A  2 10 2  2 1 6 
VII  B 1 3 7 2 4 1 1 2 
VII  C   6 3 7 2 4 5 
VIII  A   2 2 2 6 1 9 
VIII  B  2 7 5 2 2 2 3 
VIII  C   2 2 3 3 7 10 
TOTAL 1 7 34 16 18 16 16 35 
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BIOLOGIE 
       MEDII 
 

 
CLASA 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

V  A  1 6 2 2 7 2 9 
V  B 1  3 2 1 6 2 7 
V  C  1 7 8 2 3   
VI  A      2 3 18 
VI  B   4 5 3 1 3 4 
VI  C   8 3 1 2 6  
VII  A 1  6 5 4 1 2 4 
VII  B  3 8 2 4 4   
VII  C   1  5 7 10 4 
VIII  A   1 2 1 3 5 10 
VIII  B  1 7 7 1 2 1 4 
VIII  C   5 5 7 5 3 2 
TOTAL 2 6 56 41 31 43 37 62 
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LICEU 
FIZICĂ   

       MEDII 
 

 
CLASA 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

IX  A   2 8 4 4 6 2 
IX  B   12 4 1 5 3 3 
X  A   8 4 6 5 1 6 
X  B   3 12 6 14   
XI  B   6 1 2  2 8 
XII  B   2 1  6 1 4 
1TOTAL   33 30 19 34 13 23 
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CHIMIE 
       MEDII 
 

 
CLASA 
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10 

IX  A   2 8 4 4 6 2 
IX  B  3 8 7 1  3 1 
X  A   6 4 6 9 5  
X  B    6 9 6 3 2 
XI  B   5 2  3  9 
XII  B   1 2 1 4 3 3 
TOTAL  3 22 29 21 26 20 17 
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BIOLOGIE 
       MEDII 
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IX  A   3 9 7 7 1  
IX  B 1 1 11 6  3 1  
X  A 1 1 6 8 9 2 3  
X  B   10 6 3 3 2 2 
XI  B 1  7 1 1 4 1 4 
XII  B 1  3 3 3 1 2 1 
TOTAL 4 2 40 33 23 20 10 7 
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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 2 0 1 0 0 0 0 
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4  COMISIA  METODICĂ  A  DIRIGINŢILOR. CONSILIERUL PENTRU 

PROGRAME SCOLARE SI EXTRASCOLARE 

Activitatea educativă școlară şi extrașcolară are un rol important în formarea personalității 

elevului deoarece dezvoltă creativitatea, gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generații 

în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor 

sociale, realizându-se, astfel, o simbioza între componenta cognitivă şi cea atitudinal - 

comportamentală. 



Consilierul pentru proiecte şi programe educative are rolul de a coordona activitatea 

educativă școlară şi extrașcolară din unitatea de învăţământ şi de a organiza activitatea Comisiei 

diriginților. Prin iniţiativele sale educaționale, acesta, împreună cu diriginții şi învăţătorii, 

încurajează curiozitatea elevilor, dezvoltă deprinderile de participare activă, promovează ocaziile 

de afirmare şi dezvoltare individuală a elevului în domenii diverse, formează competenţe de 

organizare şi autoorganizare, orientează şi consiliază cariera elevilor. Prin activităţile desfășurate, 

se îndrumă autocunoașterea, se previne inadaptarea școlară şi profesională, se formează 

deprinderi de comportare civilizată, se cultivă valori . 

În anul şcolar 2017-2018, s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative: 

Planul managerial, Programa activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea 

şedinţelor cu părinţii. În elaborarea acestora s-a avut în vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale diriginţilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei 

de elevi; 

- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole, concursuri, excursii, 

etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ. 

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoala-familie 

 Activitatea extracurriculară şi extraşcolara s-a bazat pe Programul activităţlor educative, primit de 

la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. Activitatea educativă 

s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. Profesorii diriginţi au 

colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri 

disciplinare. Activitatea educativă al anului şcolar 2017-2018 a fost centrată pe formarea la elevi a unor 

atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.Misiunea cadrelor 

didactice din liceul nostru conjuga eforturile materiale şi umane ale intregului colectiv prin urmarirea 

îndeplinirii obiectivelor: 

- îmbunătăţirea procesului instructiv - educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii. 

- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. 

- 1. COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului școlar 2017 - 2018 cu 

un efectiv de 20 cadre didactice. Aceasta şi-a desfașurat activitatea în conformitate cu planul 



managerial elaborat la începutul anului școlar, ţinându-se cont şi de cerinţele şi necesităţile 

educative ivite ulterior. 

OBIECTIVE STRATEGICE: 

1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a 

procesului instructiv – educativ; 

2. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a 

acestuia; 

3. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare 

personală; 

4. Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală; 

5. Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe 

tipuri de educaţie complementară; 

6. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare 

internaţională; 

7. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea 

şi reducetea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism; 

8. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

9. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi 

evaluarea impactului acesteia în comunitate; 

10.  Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea 

responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv-

educativ. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

1. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 

2. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi 

extracurriculare în proiectarea activităţii educative. 

3. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare. 

4. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor 

învăţării. 

5. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor 

educaţiei de impact. 

Activitatea membrilor comisiei pe parcursul anului şcolar 2017 - 2018 a vizat studierea 

prevederilor metodologice privind organizarea şi desfășurarea activităților de diriginte, conform 

Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009 şi a programelor de conşiliere și orientare în vigoare 

pentru învățământul gimnazial şi liceal, dar şi a noilor programe pentru clasele a V-a  pentru 

disciplina CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ. La începutul anului școlar, în prima 

şedintă a Comisiei diriginţilor, aceştia au fost informaţi cu privire la prevederile privind 

organizarea şi desfășurarea activităților specifice funcţiei de diriginte şi s-a prezentat calendarul 



activităților educative. Diriginții au abordat în cadrul orelor de dirigenție teme de interes educativ 

pentru elevi şi părinți şi s-au implicat, când a fost cazul, în activităţi extrașcolare cu clasa pe care 

o manageriază. În ceea ce privește relaţia cu părinții, diriginţii şi învăţătorii au favorizat 

comunicarea eficientă şi periodică cu părinţii elevilor, conform calendarului ședințelor cu părinţii 

pe clase . Ei au întocmit portofoliul dirigintelui care conţine informaţii relevante referitoare la 

organizarea clasei, consiliul clasei, responsabilităţile elevilor, orarul clasei, fişa elevului, situaţia 

la învăţătură, situaţi absenţelor. De asemenea, au fost diseminate informaţiile ce au apărut pe 

parcursul semestrului şi vizau elevii sau cadrele didactice (Bani de liceu, rechizite, colaborare cu 

Politia etc). 

La clasa diriginţii au prelucrat Regulamentului de Ordine Interioară, atât la începutul 

anului şcolar, cât şi după modificarea acestuia, au monitorizat elevii cu dificultăţi, au gestionat 

eficient situaţile de criză. Mulți s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi 

rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor, s-au preocupat şi implicat în 

cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la 

clasa. 

A existat o bună colaborare cu Politia, prin realizarea unor parteneriate, în vederea 

prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină, a situațiilor conflictuale sau pentru reducerea 

absenteismului. În majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de 

absenteism şcolar (comunicare şi conşiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea 

părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.). 

La sfârşitul semestrului I, dar şi la sfârşitul anului şcolar, s-a discutat în Consiliile claselor 

situația la învăţătură şi disciplină a elevilor şi s-a stabilit, de comun acord, în ce situaţii şi în ce 

măsură trebuie aplicate sancțiuni elevilor, precum şi mediile la purtare. Diriginţii şi învăţătorii au 

avut în vedere completarea corectă a cataloagelor, corectitudinea mediilor semestruale, au 

încheiat situaţia școlară în cadrul orelor de dirigenție, (cu pondere ridicată la clasa a VIII-a , a Xl-

a, a Xll-a ) s-au derulat activităţi de consiliere și orientare, privitoare la programa și calendarul 

examenului de simulare a examenelor de Evaluare Natională şi de Bacalaureat. 

Diriginţii şi-au desfăşurat activitatea la clase conform cerințelor, majoritatea respectând 

termenele stabilite. Există, însă, dificulteti în colectarea la timp, la dosarul Comisiei metodice, a 

proceselor-verbale rezultate în urma desfășurării activităţilor. De aceea , acest raport face referire 

la activitatea diriginților în ansamblu, activităţile şi dovezile corespunzetoare regăsindu-se în 

dosarul fiecerui membru. 

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în 



familie, alături de Consilierul şcolar a contribuit şi comisia diriginţilor care a urmărit ca 

regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceia, la rândul lor, să facă 

cunoscute elevilor prevederile regulamentului, dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor 

ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate . 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-

profesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în 

cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţilor de desfăşurare a 

examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a modelelor de subiecte publicate de MECS, în 

distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. Diriginpi s-au preocupat ca la finele 

semestrelor, cataloagele să fie complete şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să 

fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua 

programa pentru Consiliere şi dezvoltare personală la clasele a V-a; 

- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din 

portofoliul dirigintelui; 

- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, 

personalitatea şi preocupările elevilor; 

- relaţia foarte bună dintre majoritatea diriginţilor şi elevi; 

- mulţi profesori diriginţi implicaţi în educaţia moral-civică şi socială a elevilor; 

- organizarea şedintelor cu părinţii. 

PUNCTE SLABE 

- cazuri de absenţe la anumite ore de curs; 

- nerealizarea unei comunicări între unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor 

conflicte; 

- nerealizarea unui dialog eficient între unii diriginţi şi unii părinţi; 

- elevi care nu au carnete de note; 

- înregistrarea unor situaţiii de slaba comunicare cu colectivul de elevi. 

OPORTUNITATI: 

- vizionarea unor spectacole de teatru etc; 



- organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături 

interumane strânse; 

- implicarea atât a diriginţilor, cât şi a elevilor şi părinţilor din intreaga scoala în 

nenumărate proiecte la nivel naţional, care au îmbunătăţit imaginea şcolii. 

AMENINTARI: 

- existenta unui numar foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 

- existenţa mai multor corpuri de şcoală ceea ce duce la slaba comunicare între elevi, dar 

şi intre profesori; 

- influenza „grupului” de elevi; 

- numarul mare de elevi cu parinti plecati in strainatate. 

2. ACTIVITĂȚI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

Activitatea coordonatorului de proiecte şi programe educative s-a desfașurat pe două planuri: 

a) întocmirea documentaţiei specifice; 

b) coordonarea, îndrumarea, participarea la activități educative extrașcolare/ 

extracurriculare. 

Documentele specifice- la începutul anului școlar, pentru semestrul I, şi pe parcurs am elaborat: 

- planul managerial; 

- programul activităților educative şi extrașcolare/extracurriculare. 

- mapa Comisiei diriginţilor care cuprinde diverse documente specifice: planificări, 

programe, proiectarea activității comisiei diriginţilor, planificarea ședințelor cu părinţii, 

planificarea activităților educative etc; 

- Consiliul Școlar al Elevilor (organizare, activități etc ). 

Coordonarea, îndrumarea, participarea la activități educative extrașcolare/extracurriculare 

- coordonarea CŞE - organizarea alegerilor, îndrumarea elevilor, asigurarea circulaţiei 

informaţiei, participarea la activități diverse că: Ziua Intemationala a Educației, Zilele Culturii 

Odobestene, Ziua Liceului/ Balul bobocilor, Haloween, Săptămână Educației Globale, Ziua 

Națională a României - 1 Decembrie, „La mulţi ani, România!”, „Vine Craciunul!”, ziua lui 

Eminescu , 24 ianuarie ş.a 



- evidenţa parteneriatelor; 

- colaborarea cu cabinetul CONSILIERULUI ŞCOLAR ce presupune îndemnarea elevilor 

de a merge la ședințe de consiliere şi participarea consilierului şcolar la orele de dirigenţie; 

- Întâlniri cu membrii CŞE, 

- participare la Cercul pedagogic. 

Activitatea extracurriculară şi extraşcolara s-a bazat pe Programul activităților educative, 

primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfășurându-se sub diverse forme, la 

nivelul clasei, al şcolii sau la nivelul comunității locale şi a antrenat elevi, cadre didactice, părinți, 

membri ai comunității ş.a. Ea s-a realizat conform planificării întocmite la începutul semestrului, 

urmărindu-se şi obiectivele din planul managerial. 

Proiectele educative propuse au vizat implicarea elevilor în viaţa şcolii, prin participarea 

la diverse activități educative, școlare şi extraşcolare, dar şi diversificarea activităților 

extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spațiu educativ propice unei cât mai bune 

dezvoltări personale . 

 În cadrul activităților şi proiectelor s-au realizat următoarele: 

- FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A NOULUI AN ŞCOLAR; 

- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI -a fost marcată prin activități specifice 

coordonate de prof. Beatrice Pană; înv. Feraru Anina ( la clasa a IV-a B); 

-  ZIUA ALIMENTAŢIEI SĂNĂTOASE- proiect realizat de prof. Alina Elena Galan împreună cu 

elevii clasei a V-a A ;  

Obiective: Informarea grupurilor ţintă – părinţi şi copii asupra nevoilor alimentare ale copilului precum şi 

a  necesarului zilnic recomandat (DZR/ doza zilnică       recomandată) ; Însuşirea  de către adulţi a unor 

noţiuni de nutriţie utile ce vor putea fi utilizate în adoptarea unui comportament optim şi a unei atitudini 

alimentare   sănătoase; Deprindere unor comportamente corecte pentru alimentaţia copilului în familie; 

- ZIUA LICEULUI/ BALUL BOBOCILOR - a fost marcată prin activități specifice 

coordonate prof. Alina Elena Galan şi prof. Giurcan Constanţa şi prof. Cucu Mioara care s-au 

ocupat de organizarea balului; 

- HALOWEEN PARTY - sărbătoarea vrăjitoarelor a fost marcată prin organizarea unui 

concurs de costume, personaje, măști, afișe şi expoziţii specifice. Coordonatori au fost prof, de 

limba engleză Indoila Claudia şi Panaite Daniela; 

-SĂPTĂMÂNĂ EDUCAȚIEI GLOBALE - activitatea a fost coordonată de cadrele didactice 

prof. Beatrice Pană, prof. Alina Elena Galan; 



- ZIUA NAŢIONALA A ROMÂNIEI - 1 DECEMBRIE - a fost marcată prin desfajurarca 

unor activități în întreaga unitate şcolară prin implicarea  tuturor cadrelor didactice (proiect- „La 

mulţi ani, România!”); Corul Glissando – cântece patriotice, coordonator Roşu Ioana, prezentare 

multimedia a UNIRII de la 1 dec., prof. Giurcan, Constanţa, concurs postere, prezentare port 

popular, degustare mâncare tradiţională românească. 

- VINE CRĂCIUNUL!- activități cultural-artistice desfășurate la Casa de Cultură Odobeşti, 

activităţi coordonate de prof. Alina Elena Galan, prof. Mihaela Rotaru, prof. Elena Nedelcu, prof. 

Daniela Panaite; 

- LA MULŢI ANI, EMINESCU! - 15 ianuarie - ziua marelui poet național a fost marcată 

prin activități coordonate de cdtre doamnele profesoare  Mihaela Rotaru, Alina Elena Galan; 

- HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ !- ZIUA PRINCIPATELOR ROMANE - 24 

IANUARIE – activităţi desfăşurate de profesorii de istorie şi învăţătorii de la clasă. 

Multe cadre didactice au fost implicate în diferite proiecte educaționale în cadrul cărora s-

au desfașurat diverse activități. 

- 8 MARTIE - ZIUA FEMEII SERBARE DEDICATĂ MAMEI - au participat invatatorii, 

dirigintii, prof. de muzica si desen, elevii instituţiei; 

- INVIEREA DOMNULUI - ”DE LA SUFLET LA SUFLET” - activitate desfasurata la Biserica 

”Sf. Cmce”, din Odobesti, Au participat elevii de gimnaziu, fiind coordonati de catre prof. de religie, 

Beatrice Pană, prof. de muzică, Rosu Ioana, împreună cu corul şcolii „Glissando” şi de către preotul 

Pană Maricel; 

- 9 MAI, ZIUA EUROPEI - zi marcată de către învăţători, diriginţi, dar şi de profesorii de istorie; 

- 1IUNIE- ZIUA COPILULUI - activitati diverse dedicate copiilor; 

- FESTIVITATEA DE INCHEIERA A ANULUI ŞCOLAR – susţinută atât în sălile de clasă, cât şi 

în curtea şcolii. 

 Alte activități: 

1. PROIECTUL “EU MI-AM ALES VIITORUL. TU?”  

Prezentare – dezbatere, 25.01.2018. Nr. Participanţi 43 elevi şi 2 cadre didactice. Teme abordate: 

Ce sunt drogurile, efectele consumului, clasificarea drogurilor, fumatul, fumatul pasiv, factori de 

risc, consumul de alcool, aspecte legislative. Din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Vrancea a participat cms. Şef Răzvan Candrea 

2. SĂPTAMÂNA EDUCAŢIEI JURIDICE  

 24.11.2017  - activitate extracurriculară de tipul prelegere – dezbatere, pe teme de educaţie 

juridică, scopul acestui demers fiind unul de educare a elevilor din învăţământul preuniversitar în 



spiritul respectului faţă de lege, al echităţii sociale şi al atitudinii civice prin promovarea educaţiei 

juridice încă de la vârste fragede. 

 La această activitate au participat din partea Serviciului de Probaţiune de pe lângă 

Tribunalul Vrancea, 2 consilieri pe probleme juridice: d-na Moise Gabriela şi dl. Marius Burduşa.  

 Lecţia de educaţie juridică a constat într-o sesiune de comunicare a unor informaţii despre 

istoricul probaţiunii, răspunderea penală, măsuri educative şi programe de reintegrare. Au fost 

atinse şi aspecte legate de consumul şi traficul de droguri, alcool precum şi violenţa în şcoală. 

 La lecţiile de educaţie juridică au participat 51 de elevi ai claselor VIII B, IX B şi X B, 

însoţiţi de prof. Miron Oana, prof. Rusu Amalia, prof. Roşu Ioana şi  prof. Năstase Petronela. 

3. FESTIVALUL ŞANSELOR TALE, ediţia a XVIII-a,  

parteneriat cu Ateneul Popular Focşani. Prezentare multimedia, 01.11.2017: “Capitale cultural 

europene 2017” şi “Constantin Brâncuşi”. Participă elevii claselor XA, XB, VIII A şi VIII C. 

4. PROIECTUL “PARCUL MEMORIEI NAŢIONALE”,  

activitate de voluntariat desfăşurată atât la prima companie, din data de 18.11.2017, cât şi la a 

doua, 21.04, 2018, plantare de puieţi de stejar în lunca Siretului, lângă Mărăşeşti. Au participat 15 

elevi din clasele IX A, XI B, X B şi XI A şi 3 profesori voluntari, la prima campanie, şi 30 de 

elevi şi 4 profesori, la a doua campanie.. S-au plantat aproximativ 360 puieţi. 

5. PROIECTUL “STAY FREE”,   

Asociaţia „Valoare plus” în parteneriat cu Liceul Teoretic Odobeşti.  

-6.12.2017-Prezentare legată de traficul de persoane, participa elevii claselor XA, XB, XI A, IX 

B.  

-17.01.2018- pentru cei 10 voluntari care şi-au manifestat disponibilitatea de a face parte din 

echipa voluntarilor care luptă împotriva traficului de persoane, s-a făcut instruirea şi s-au semnat 

protocoalele de colaborare. Voluntarii activi din proiect: Lupu Georgiana (XA), David Ionela şi 

Ciută Vicenţiu (X B), Beica Mirela (XI A) şi Roman Sterian (XI B). 

-18.01.2018- Prezetare legată de traficul de persoane la clasele a IX-a A, a X-a A, B şi a XII-a A, 

la care au participat 22 de elevi; 

 

-23.02.2018- Prezetare legată de traficul de persoane la clasa a X-a A, la care au participat 30 de 

elevi; 

-14.03.2018- Prezentare legată de traficul de persoane la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, la 

care au participat 25 de elevi de la clasele a XI-a B, C, G; 



-16.03.2018- Prezentare legată de traficul de persoane la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, la 

care au participat 25 de elevi de la clasele a IX-a A, B, E şi a XI-a B; 

-29.03.2018- Prezentare legată de traficul de persoane la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, la 

care au participat 30 de elevi de la clasa a X-a A; 

-24.05.2018- Prezetare legată de traficul de persoane la clasa a X-a A, la care au participat 30 de 

elevi; 

-5.05.2018- participare efectivă a unui grup de 5 elevi, Lupu Georgiana (XA), David Ionela şi 

Ciută Vicenţiu (X B), Rusu Alexandru (X A) şi Roman Sterian (XI B), şi doamnele profesoare 

Alina Elena Galan şi Ema Dragomir Meran la conferinţa desfăşurată la Teatrul de Vară „Radu 

Beligan” din Bacău şi organizat de Asociaţia „Valoare Plus”. 

-25.05.2018- Prezetare legată de traficul de persoane la clasa a VIII-a A, la care au participat 19 

elevi; 

-28.05.2018- prezetare legată de traficul de persoane la clasa a V-a A, în colaborare cu doamna 

dirigintă Alina Elena Galan, la care au participat 28 de elevi; 

 

6. PROIECTUL “EŞTI INFORMAT! EŞTI PREGĂTIT!”,  

parteneriat cu Crucea Roşie Vrancea, prin formator dezastre, medic Bobocea Andreea a susţinut 

în perioada 10 – 12 XI. 2017 a realizat prezentări legate de importanţa cunoaşterii măsurilor de 

prevenire şi pregătire în caz de dezastru, pentru limitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi 

protejarea mediului înconjurător şi a bunurilor material. Au participat elevii claselor III C (Înv. 

Dumitru Lucica), XII B (Prof. diriginte Cucu Mioara) şi VIII A (prof. diriginte Stativă Daniela). 

7. PROIECTUL “CARAVANA PRIETENIEI”,   

parteneriat  Liceul Teoretic Odobeşti cu Protoieria 1 Focşani, schimb de experienţă între elevii 

din mediul rural şi cei din mediul urban. Participa elevi din Vrâncioaia şi de la Liceul Teoretic, 

coordonaţi de d-na prof. Pană Beatrice şi dl. director Taman Nelu. Premii: premiul II secţiunea 

multimedia, premiul II, secţiunea portofoliu, Ion Andra, premiul II, secţiunea desen. 

8. BURSA PROIECTELOR ŞCOLARE -“PREMIUM PORC”  

(ediţia a V-a) 

Proiect propus de o echipă de şapte elevi (INNOVATIVE TEAM) coordonaţi de prof. Alina 

Elena Galan, intitulat „Viitorul mai aproape”. 

9. PROIECT ETWEENING- Here we are... @Teen Generation 



Proiect internaţional eTweening realizat între parteneri din România, Franţa, Italia şi 

Turcia; elevi cu vârste între 13 şi 15 ani participă la diverse activităţi online, utilizând 

instrumente oferite de noua tehnologie şi fiind coordonaţi de prof. Alina Elena Galan 

 Scop: 

- a se compara cu adolescenții din alte țări Italia, Turcia și Franţa (modul cum trăiesc, școlile lor, 

orașele și țările lor, tradițiile / festivitățile, preferinţele lor); 

- a arăta cât de asemănătoare sunt, deși foarte diferite pentru a fi receptivi şi altor sisteme de 

învăţământ, astfel încât să-i învețe să includă pe toată lumea într-un proces de INTEGRARE 

- a  învăța că toată lumea este importantă, nelăsând pe nimeni în urmă, dar acceptând-o pentru 

originalitate 

-  a fi mai toleranţi şi a accepta pe celălalt aşa cum este 

10. PROIECTUL NAŢIONAL „LET’S GET GREEN!- in cadrul proiectului 

naţional „LET’S DO IT!” 

O echipă de profesori, Crina Bebe, Alisa Macovei, Carmen Bolovan Cosailă, Ema Dragomir, 

Amalia Rusu, coordonaţi de Consilierul Educativ, Alina Elena Galan, au desfăşurat activităţi de 

informare şi ecologizare la nivelul instituţiei. Toate cadrele didactice s-au implicat în promovarea 

obiectivelor proiectului atât în rândul elevilor, cât şi al părinţilor. S-au realizat activităţi de 

ecologizare, amenajări de spaţii verzi, colectare de deşeuri şi activităţi creative pe tema reciclării. 

Şcoala noastră s-a situat pe locul 83 din cele 520 de şcoli participante la concurs. 

11. Participarea la olimpiadele școlare – etape pe şcoală, locală şi judeţeană 

Organizare, realizare de subiecte şi corectare la următoarele olimpiade: LINGVISTICĂ, LIMBA 

ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ, MATEMATICĂ, 

GEOGRAFIE etc. 

Cadrele didactice au mai realizat şi alte activități educative fie în cadrul proiectelor, fie în cadrul 

altor activităţi, acestea fiind consemnate în dosarul personal al fiecărui învăţător sau profesor. 

12. ”STEV” - prezentarea piesei ”Un cuplu ciudat”, după Neil Simon, de catre trupa de teatru a 

liceului coordonată de doamna profesoară Mădălina Temelie; premiu – mentiune 

13. PROIECTE DESFĂŞURATE ÎN COLABORARE CU „DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU 

SPORT ŞI TINERET VRANCEA” 

- 20.07- 20.08.2018-„INVESTIM ÎN TINERI, INVESTIM ÎN VIITOR!”- curs de comunicare in 

limba engleză realizat in colaborare cu prof. De lb. Engleza Ionela Batog şi voluntarul John 

Kurst (America); 

- 15.04-15.11.2018-“EDUCATIE PENTRU SIGURANTA SI SANATATEA 



TINERILOR”-tema prezentării a fost „Automedicaţia şi contracepţia” 

- 23.06.2018- „DOR DE TRADIŢII”- activităţi educative la Şerbeşti; 

- 20.04-20.11.2018-  „ÎNDRAZNESTE SA CREZI”- activitati educative pe tema alegerii 

carierei la Gălăciuc; 

- 07.06.2018- „IDENTITATEA SI VALORILE NATIONALE IN CONTEXTUL 

MARII UNIRI”- prezentarea Mausoleului de la Maraseati dintr-o alta perspectiva; 

14. Corul şcolii,„Glissando”, participant la multe concursuri si festivaluri, inclusiv invitat la 

ETNO TV.  

15. Activitaţi educative „SCOALA ALTFEL. 

 

 

3. ACTIVITATEA CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 

În primul semestru al anului școlar 2017-2018, activitatea Consiliului Elevilor a fost 

relativ bună. Au avut loc întalniri ale liderilor clasei în care s-au discutat probleme de organizare 

(regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea 

elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală. Având în vedere rolul care revine 

Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii, preocuparea de baza, la 

începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru anul școlar 2017-2018. 

Pentru aceasta, s-au organizat alegeri pentru completarea departamentelor. La aceasta adunare, 

elevii şi-au ales reprezentanţii pe departamente, cat şi Biroul Consiliului Elevilor (BCE). Cu 

ocazia acestei adunări generale Consiliul Elevilor a adoptat o nota de măsuri care vizează 

îmbunătăţirea activităţii acestuia pe problema ridicării nivelului la învățătură şi disciplină. Pentru 

acest lucru BCE, şi-a stabilit o agenda de lucru care vizează monitorizarea elevilor problemă, cât 

şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

În general, la întruniri au fost prezenţi toţi șefii claselor sau adjuncţii lor. 

 

4 COMITETUL DE PARINŢI. 

A avut loc adunarea generală a parinţilor în vederea constituirii Consiliului reprezentativ 

al părinţilor pentru anul școlar 2017-2018 şi elaborării unui regulament intern al acestuia. 

Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea 

părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a întrunit în vederea 

discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor 



legate de desfășurarea procesului instructiv - educativ, s-au desfăşurat activităţile cu părinţii la 

toate clasele . 

 

5 COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016 

Clasele III-IV 

 

A. Managementul ariei curriculare 

 

1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective specifice ariei curriculare 

   

 În anul şcolar 2017/2018, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele 

obiective: 

 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de 

strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; 

învăţarea muncii cu calculatorul); 

 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 Organizarea de activităţi extracurriculare; 

 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 

 Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice; 

 Colaborarea şcoală-familie. 

 

 Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a 

continuturilor programelor scolare. De asemenea,  

s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN,  precum şi de recomandările primite 

din partea inspectorului de specialitate. 

           Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, 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.  

 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi 

dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în 

direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 

algoritmice , modelatoare, problematice. 

 În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii 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 cooperare, de sprijin şi 

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

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

 Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind 

însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a 



constatat că elevii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de 

receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.  

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

şcolare, s-au dezbătut  teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme sanitare. S-

au organizat drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor 

materiale necesare orelor de abilităţi practice.  Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi 

completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. 

 Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc 

dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model, precum șiefectuarea 

interasistențelor la clasa pe parcursul celor două semestre. 

 Fiecare învăţătoare a realizat o mapă sintetică a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru 

pentru fiecare clasă , programele şcolare în vigoare, schema orară, proiecte de lecţii model pentru 

fiecare disciplină, caietul învăţătorului, fişe de lucru şi teste de evaluare etapială, sumativă şi 

standard, portofolii tematicela diferite discipline de învăţământ precum şi o bază de date în 

format electronic. 

 

2. Functionarea sistemului de comunicare intern/extern( intalniri de lucru, interasistente, 

relatia invatator-profesor, relatia invatator-invatator, invatator-echipa manageriala, 

comunicarea din cadrul catedrei) 
 

  Relatiile cadru didactic-elev: 

 Relatiile se bazeaza pe respect reciproc , conduita civilizata, colaborare si 

intelegere, afectivitate 

 Elevii sunt încurajaţi in dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de 

studiu, punctualitate, ţinută decentă, conduită morală 

 Cadrele didactice cultiva la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, 

dorinta de afirmare si autodepăşire 

 Interactiunea pe verticala, profesor-elev, influenteaza in mod hotarator atmosfera din 

clasa, cadrul didactic fiind acela care contribuie la marirea coeziunii sau care, dimpotriva, prin 

atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, fiecare 

învăţătoare a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situatii diverse. Acest 

lucru a condus la mentinerea unui climat deschis in clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, 

aprecieri sincere, familiaritate), precum si a unui climat angajat (control sistematic al temelor, 

cunoştintelor etc., nivel ridicat de profesionalism si de cerinte: realizarea unor portofolii etc). 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat  construirea 

unei comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi 

calitate. Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. S-au derulat 

programe de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au fost 

implicaţi în situaţii de evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul 

de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

 Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive,  activităţi pe 

grupe şi echipe de elevi. 

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

relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi 

echipa managerială. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate la 

nivel de clase, la care au participat şi cadre didactice specializate (psihologul şcolii, profesori, 

asistenta şcolii), consultaţii în cadrul comisiei metodice, consiliere cu eghipa managerială.  

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

împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.  



A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o 

comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

 S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu 

care au fost organizate activitati extracurriculare. 

 

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor 

curriculare 
S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la 

resursele de învăţare. 

Fiecare învăţătoare a utilizat, în măsura posibilităţilor, mijloacele electronice de 

învăţământ. Au fost  utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţămât. Au fost 

elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost  implicati în 

alcătuirea de portofolii tematice. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

 

B. Eficacitatea educationala 

 

Sistemul de evaluare 

         Strategii/criterii de evaluare utilizate 

 S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru 

propriul proces de învăţământ. 

 Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică 

asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Au fost utilizate 

metode precum: consemnarea de evenimente, liste de verificare,inventare , fotografii, inregistrări 

video şi audio. Criteriile evaluării  au fost raportate la standardele de performanţă ale sfărşitului 

de an şcolar. Ca şi bancă de date au fost utilizate: setul elevului (mostre scrise : ciorne şi lucrări 

finale, inventarii şi liste de verificare, fotografii şi înregistrări ilustrând diferite activităţi, liste de 

matematică şi mostre de rezolvare a unor probleme, portofolii tematice, desene, compuneri,etc); 

setul de evaluare învăţător-elev (  lucrări ale elevilor,teste redactate de învăţător, fişe de 

observaţie, caietul învăţătorului, sondaje de opinie, etc);  teste scrise; întâlniri învăţător-elev.  

 Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură 

cu progresul realizat.  

C. Managementul calităţii  

        Plan de îmbunătăţire a calitatii activ. didactice 
  

1. Optimizarea asigurarii calităţii prestaţiei didactice, (compararea fiselor de evaluare a 

cadrelor didactice, intalniri de lucru) 

 

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

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

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

Evidenţiem consecvenţa învăţătoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 

conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de 

evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o 

calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în 

achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 

didactice. 



 s-a pus  un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă ; 

 s-a creat un climat favorabil învăţării ;       

 elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi       

 s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare să lărgească interesul elevilor în sensul 

construirii de relaţii bune în şcoală ;  

 s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al 

dascălilor 

 părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de 

învăţământ ;  

 sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi;        

 s-a realizat o mai bună colegialitate şi dezvoltare profesională a dascălilor;  

 s-a accentuat respectul  pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, 

sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt; 

 s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a învăţătoarelor din 

şcoală. 

2. Optimizarea strategiilor de evaluare 

 s-a  stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente  pentru elevi; 

 s-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului elevilor 

la toate disciplinele ( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în 

funcţie de specificul fiecărui colectiv şcolar) 

 s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii 

unitare de evaluare. 

 

COMISIA METODICĂ A 

ÎNVĂŢĂTORILOR SCOALA UNIREA 

 
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  ÎN  ANUL ŞCOLAR    2017/2018 

 

           În anul şcolar 2017-2018, structura Comisiei metodice a învăţătorilor a reunit 5 cadre 

didactice – 4  cadre titulare şi un cadru suplinitor calificat – toate s-au dovedit a fi, prin modul în 

care au gândit şi au prestat actul didactic, înzestrate cu harul metodic şi profesionalismul 

dascălului ce urmăreşte eficienţa şi pragmatismul cunoştinţelor predate elevilor. 

     Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale, cât şi 

colective) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi 

responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. 

 

1. CURRICULUM 

 Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor 

prevăzute pentru acest an de minister. 

      In acest sens s-a întocmit Planul managerial pentru organizarea activităţii  ciclului primar. 

      Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, 

prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor 

programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN, 

precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. 



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

centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie. 

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

stabilite conform programei şcolare, respectând întocmai programa. Stabilirea competențelor şi a 

conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă  cu programa şi respectând particularităţile de 

vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, participative. 

Fiecare cadru didactic a întocmit planificarea calendaristică cât şi cea pe unităţi de 

învăţare pentru Curriculum la decizia şcolii în conformitate cu programa şcolară propusă. 

În  luna septembrie s-a realizat selectarea tematicii şi împărtirea membrilor comisiei în 

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

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

metodică a învăţătorilor în anul şcolar 2016-2017 de către prof. înv. primar Colibaba Elena, 

planul managerial pentru anul școlar în curs, precum și analiza testelor inițiale și propunerea de 

măsuri ameliorative. 

Pe 13 noiembrie 2017 a avut loc cercul pedagogic cu tema: „Tehnici de învățare eficientă 

aplicabile orelor de limba română (lecție demonstrativă sau workshop)”. 

În luna decembrie, doamnele de la Şcoala Primară Unirea, au organizat  un program 

artistic de colinde la fiecare clasă în parte. Tot în această lună, doamna profesor pentru 

învăţământul primar Roman Georgiana, a ținut o lecție demonstrativă la clasa I. Demersul 

didactic a fost centrat pe activităţile integrate şi pe învăţarea interactivă. Activităţile integrate sunt 

oportune în acest sens, prin ele aducându-se un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului 

de predare-învăţare.  

În luna ianuarie 2018, s-au organizat etapele locale  ale concursurilor şcolare ( Concursul 

Naţional Comper), unde elevii au obţinut rezultate bune şi foarte bune. Stimularea participării 

copiilor la concursurile şi olimpiadele pe discipline de învăţământ reprezintă un indicator al 

calităţii actului didactic. 

Doamna profesor pentru învăţământul primar, Feroiu Eliza a prezentat referatul cu tema 

„Aspecte ale alternativelor educaționale”. 

În luna februarie 2018, a fost prezentată analiza activității desfășurate pe semestrul I, iar 

doamna profesor pentru învățământul primar Colibaba Elena a prezentat referatul cu tema „ 

Comunicarea educațională”. 

În luna martie 2018, a fost prezentată analiza activităților extracurriculare pentru 

săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 

În luna aprilie, domnișoara învățătoare Sîrbu Dana a susținut o lecție demonstrativă la 

clasa a II-a, iar domana profesor pentru învățământul primar Roman Georgiana a susținut 

referatul cu tema: ”Evaluarea rezultatelor școlare la literatura română”. 

În luna mai, elevii de la clasele a II-a au susţinut Evaluarea Naţională la comunicare în 

limba română( scris, citit) şi matematică şi explorarea mediului. Aceştia au obţinut rezultate bune 

şi foarte bune.  

Tot în această lună, elevii claselor a IV-a au susţinut Evaluarea Naţională la limba şi 

literatura română şi matematică. Majoritatea copiilor au obţinut rezultate bune şi foarte bune. 

Doamna profesor pentru învățământul primar Duțu Anica a susținut referatul cu tema: 

”Performante şcolare”, precum și o lecție demonstrativă la clasa pregătitoare. 



 În luna iunie, au fost aplicate probele de evaluare sumativă de la sfârșitul anului școlar, 

precum și analiza activității desfăşurate în cadrul Comisiei metodice în anul şcolar 2017-2018.  

 

2. COMUNICARE 

Prin cunoaşterea diferenţiată a elevilor, modul în care aceştia sunt implicaţi în activităţi, 

învăţătorii au  reuşit să cunoască specificul fiecărui elev şi particularităţile de vârstă ale acestora. 

Astfel întotdeauna au selectat modalităţi de comunicare adecvate atât diverselor situaţii cât şi 

personalităţii fiecărui elev. 

Pe parcursul activităţilor instructiv-educative s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă, 

liniştită păstrând o relaţie de colaborare şi cooperare cu elevii favorizând astfel existenţa unui 

climat deschis şi în acelaşi 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, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de 

învăţare. 

Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu 

caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii. 

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

temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea 

demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul 

utilizat fiind specific unor domenii conexe. 

 

      3.    RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ  

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

permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative  s-a concretizat prin 

şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii care 

au solicitat. În multe activităţi formativ - educative  a fost implicată familia, ţinându-se cont de 

unele opinii formulate: serbări şcolare, acţiuni de gospodărire sau autofinanţare.  

Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul 

colectivului nici o abatere de la normele de disciplină şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost 

îmbunătăţită. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au 

reliefat faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale 

colectivului de elevi. 

 

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

 Evidenţiez consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de 

performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi 

remarcate în rezultatele testărilor iniţiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului 

didactic, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi 

comportamentele elevilor. 

 S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne începând cu evaluarea iniţială 

care s-a desfăşurat conform cerinţelor actuale existând în acest sens mapa cu evaluările iniţiale 

ale elevilor, notele prezentate individual părinţilor sub semnătură precum şi măsurile ameliorative 



propuse. 

Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi, ritmic, 

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

 

       5.    MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

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

a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a 

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

flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, 

modelatoare, problematice. 

          În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au folosit 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 cooperare, de sprijin şi 

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

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

 

6.   ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI 

EXTRACURRICULARE 

     În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în 

egală măsură pe formarea competenţelor, a 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. 

În acest an şcolar, cadrele didactice si elevii ciclului primar de la Școala Primară Unirea, 

au desfăşurat activităţi extracurriculare cum ar fi: 

 „Poiectul Eco junior 2018- Asociația „Drumeții Montane” – acţiune de voluntariat 

 SNAC 2018- ” Săptămâna fructelor și legumelor”, ”De Crăciun, fii mai bun!”-

acțiune de voluntariat 

 Proiect de parteneriat UN AN ŞCOLAR ŞI CELE PATRU ANOTIMPURI 

 Proiect educativ ” Fără limite – Împreună pentru tradițiii” 

 Poiect național ”Paștele –obiceiuri și tradiții”, ediția a-VI-a, Brăila, 2018 

 Concurs interjudețean ”Cunoașterea și promovarea obiceiurilor și tradițiilor 

românești”, ediția a V-a 

 Concursul internațional Formidabilii, etapa I 

 Concursul şcolar naţional de competenţă şi performanţă – Comper, etapa I 

Au fost marcate unele evenimente importante cum ar fi: Ziua Naţională a României, 15 

Ianuarie – Naşterea poetului national Mihaai Eminescu, 24 Ianuarie – Mica Unire, serbarea de 

Crăciun. 

 

7.  

8. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 



Cadrele didactice sunt preocupate şi în acest an şcolar de formarea profesională, de 

folosirea unei metodologii activ-participative. Se documentează  asupra noutăţilor, cele mai 

interesante fiind puse în practică. Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la 

nivelul standardelor, urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 

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

aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate 

educaţionale au constituit mijloace eficiente de formare continuă. 

 

               Analiza SWOT 

 

Puncte tari: 

- planificări corect întocmite; 

- obiectivele propuse au fost realizate; 

- activităţi  de remediere a lacunelor; 

- implicarea părinţilor în activităţi extraşcolare; 

- cadre didactice înscrise la diferite cursuri de perfecţionare; 

- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare; 

- participarea la concursuri judeţene, naţionale şi internaţionale; 

- parteneriate realizate cu alte şcoli din zonă sau din ţară; 

- realizarea de materiale didactice variate; 

- aplicarea unor metode atractive de învăţare pentru a reduce absenteismul; 

 

Puncte slabe: 

- slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de 

şcoală; 

- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative 

extracurriculare si extrascolare; 

- elevi care nu sunt preocupaţi de învăţare, nu-şi  pregătesc  lecţiile; 

 

Oportunităţi:  

- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează  

împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună; 

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D.; 

- creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite; 

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii 

(Poliţie, 

Biserică, Primărie, instituţii culturale); 

- crearea de parteneriate cu şcoli din ţară. 

 

 

Ameninţări: 



- copii cu tulburări de comportament; 

- instabilitate la nivel social, economic; 

- resurse materiale şi financiare insuficiente; 

- folosirea elevilor la diferite munci; 

- lipsa unor investitori în zonă; 

- neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de muncă; 

- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la 

o redusă implicare în viaţa şcolii; 

- scăderea numărului de elevi; 

- neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice. 

      
                                                                         

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,  în anul şcolar 2017- 2018. 

Membrii Comisiei Metodice de limbi moderne: 

Limba engleza:  

 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 franceza: 

 Marin Narciza – grad didactic I, Inspector de Limba Franceza, ISJ 

 Cabalortă Mariana – titular, grad didactic II 

 Radu Corina – suplinitor, grad didactic Definitivat 
Obiective propuse: 

OG1: Ameliorarea calitatii procesului de predare-invatare-evaluare 
O.G2:Formarea continua si autoperfectionarea cadrelor didactice 
OG3: Valorificarea materialului didactic  
OG 4: Întocmirea unei oferte de activități extracurriculare adecvate în raport cu 
particularitățile colectivului de elevi; 
 

Proiectarea activității didactice 
Activitatea la nivelul  comisiei metodice s-a desfăsurat conform planului managerial 

stabilit la inceput de an scolar si a tematicii activitatilor propuse.  
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 in vedere adaptarea acestora la particularităţile 
claselor. 

La nivelul comisiei metodice au fost analizate rezultatele testelor de evaluare initiala,  
unde fiecare profesor a prezentat rezultatele obținute și au stabilit un plan de remediere 
a dificultăților intâmpinate de elevi. 

Atenție sporită s-a acordat evaluărilor finale,aceasta fiind ultima activitate.Au fost 
concepute testele de evaluare,descriptorii de performanță,aplicate testele,urmate de 
analiza și interpretarea rezultatelor și stabilirea unor stategii de creștere a randamentului 
școlar și a planurilor de remediere a deficiențelor.  

Cadrele didactice de limbă engleză au fost implicate in organizarea și desfășurarea 
evaluării competențelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat 2018precum și 
în desfășurarea Evaluarii Naționale la clasele a VI-a , ca asistenți,administratori de 
test,corectori(evaluatori).  
 

Realizarea activității didactice 

 Cadrele didactice au elaborat fişe de lucru si teste in format electronic. S-a efectuat 
pregătirea suplimentară a elevilor atât in mod curent , la clasă, cât şi în vederea 
susţinerii examenului de bacalaureat, evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de 
circulaţie internaţională (proba C), pregatirea elevilor de la clasa a VI-a în vederea 
susținerii Evaluării Naționale cât si pregătirea elevilor participanți la olimpiadele școlare 
sau concursuri școlare de limbă franceză si engleză. 

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

 
Comisii de evaluare 

 
Panaite Daniela Elena 
- responsabil comisie metodica 
- profesor examinator la evaluare competențelor lingvistice din cadrul examenului de 
bacalaureat 

-- evaluator și corector în cadrul examenului de bacalaureat, la proba de competențe 
lingvistice la limba engleza, organizat la Liceu Teoretic Duiliu Zamfirescu, Odobești 
- examinator examen de corigență la limba engleză 
 

 

Galan Valeriu Paul 

-profesor examinator la evaluare competențelor lingvistice din cadrul examenului de 
bacalaureat 

- evaluator și corector în cadrul examenului de bacalaureat, la proba de competențe 
lingvistice la limba engleza, organizat la Liceu Teoretic Duiliu Zamfirescu, Odobești 

-supraveghetor la examenul de Evaluare Națională, la clasa a VIII-a, organizat in 
instituția noastră.  
- examinator examen de corigență la limba engleză 
 
Îndoilă Tincuţa Claudia 



-membru al Comisiei  de Bacalaureat 2018 
- organizator serbări școlare  
- voluntar  activitate extrașcolară (Mitingul aviatic- 8-9 iunie 2018) 
 
Orănceanu Marcela 
- profesor asistent la probele de evaluare din cadrul Evaluării Naționale, la clasa a VIII-a 
- organizator activități extrașcolare 
 
Marin Gabriela Narciza 
-  inspector de limba franceză, la ISJ Vrancea, an școlar 2017-2018 
- membru in Comisia de Bacalaureat 2018 
- profesor evaluator la probele scrise la examenul de suplinire, la limba franceză 
 
Cabalortă Mariana 
- profesor evaluator la concursul Orthofrancais 
- membru Consiliu Consultativ, la ISJ Vrancea 
 
Radu Corina 
- profesor supraveghetor la Evaluarea Naționala, clasa a VIII-a  
 
 
 
Managementul carierei și al dezvoltării personale 
 
Marin Narciza – a participat la cursuri de perfecționare: 
 -  A doua șansă-CCD;  
- cursul de Mentor – Timișoara;  
- sesiune intrnațională de conferințe pe didactica limbii franceze- Iași 
                       - a organizat și a participat la activitățile din cadrul Cercului Pedagogic din 
noiembrie 2017 și aprilie 2018 
 
Cabalortă Mariana – a susținut colocviu in vederea obținerii gradului didactic I, la 
Universitatea Al. I Cuza, Iași 
 
Panaite Daniela Elena - a susținut colocviu in vederea obținerii gradului didactic I, la 
Universitatea Dunărea de Jos, Galați 
 
Radu Corina – a sustinut inspecia de inscriere și inspecția curentă 1 în vederea 
susținerii gradului didactic II 
 
Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 
Toți membrii comisiei metodice au organizat și desfășurat activități pentru promovarea 
imaginii școlii, activități de voluntariat, activități extrașcolare. 
De asemenea, toți membrii comisiei au pregatit elevi capabili de performanță pentru 
participarea la concursuri. 
 
 
 
 



 
 
S-au obținut următoarele premii: 

PROFESOR CONCURS ELEVI PREMIUL 

Marin Narciza Festivalul Județean 
de Muzică Franco-
Anglais 

Lungu Mirabela Premiul special 

 Concursul Național 
Orthofrancais 

Săvulescu 
Alexandra 
Pălănceanu 
Andreea 
Ceaușu Narcis 

Premiul I 

  Enachi Vasluianu 
David 
Joghiu Ionuț 

Premiul II 

  Coman Daria Mențiune 

 Ziua Europeană a 
Limbilor Străine 

 Parteneriat Casa de 
Cultură Odobești si 
ISJ Vrancea 

 19 zile de activism 
împotriva abuzului 
și violenței față de 
copii și de tineri 

 Organizat de FICE  
și UNICEF 

Panaite Daniela 
Elena 

The English Way Cristian Alexandru 
Vrânceanu Gabriela 
Bahamat Rareș 

Mențiune 

 Waiting for Santa Potorac Ana Maria Mențiune 

 Ziua Europeană a 
Limbilor Străine 

 Parteneriat Casa de 
Cultură Odobești si 
ISJ Vrancea 

Cabalortă Mariana Ziua Europeană a 
Limbilor Străine 

 Parteneriat Casa de 
Cultură Odobești si 
ISJ Vrancea 

Radu Corina Ziua Europeană a 
Limbilor Străine 

 Parteneriat Casa de 
Cultură Odobești si 
ISJ Vrancea 

    

  
 
 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;  
- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; 
aplicarea metodelor moderne de evaluare;  
 
Puncte slabe:  
- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării;   
- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise;  
- absenteismul repetat al unor elevi;  
- insuficienta colaborare a parintilor cu scoala 
 
Amenintari:  
- lipsa de interes a elevilor pentru studiul limbilor modern  
- constatarea unor bariere între profesor şi elev în procesul comunicării didactice ca 
urmare a lipsei de cunoaştere şi aprofundare a conţinuturilor învăţării  
- absenteismul solar  
- dezinteresul parintilor determina o slaba implicare a acestora in viata scolii  
- scaderea interesului pentru invatatura 
 
Oportunitati:  
- realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor de limbi moderne  
- asigurarea continuităţii profesorilor la clasa respectivă  
- asigurarea unor condiţii corespunzătoare desfăşurării procesului instructive educativ 
 

Membrii Comisiei s-au straduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în 
procesul de predare-învățare-evaluare, în scopul săvârșirii unui învățământ de calitate și 
a unui demers didactic de excepție, inovator, care să aducă performanțe şcolare 
deosebite în viitor. Membrii catedrei au participat la activitățile cercurilor pedagogice de 
specialitate, în încercarea continuă de a se perfecționa și de a se alinia la exigenţele 
societăţii. 

 
7. COMISIA METODICĂ “OM ŞI SOCIETATE”  

    

În anul școlar 2017-2018, din cadrul Comisiei metodice “Om și Societate” fac parte următoarele 

cadre didactice: Taman Nelu, profesor istorie, gradul I, Giurcan Constanța, prof. istorie, gradul II, 

Rusu Amalia, prof. geografie, gradul I, Diac Ramona, prof. istorie, definitivat, Sali Simona, prof. 

geografie debutant, Pană Beatrice, prof. religie, Ene Niculina, prof. religie gradul II, Dragomir 

Ema, prof. socio-umane, Miron Oana, prof. psihologie, Stoica Cecilia, prof. geografie. 

      Pe semestrul I s-au desfășurat următoarele activități. 

 SEPTEMBRIE 2017 

1. Întocmirea planului managerial pe anul școlar 2017-2018-respnsabil Giurcan Constanța; 

2. Întocmirea planificărilor anuale și semestriale la toate disciplinele, în conformitate cu 

metodologia existentă (toți membrii comisiei); 

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

îmbunătățire a rezultatelor elevilor ; 

4. Selectarea manualelor din lista avizată de minister; 



5. 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. 

          OCTOMBRIE 2017 

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

prezentări  “Educație și educatori” la clasele a VIII-a A, a VIII-a B si a X-a A, sub forma unor 

dezateri pe baza unor texte, citate- prof. Giurcan Constanța; 

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

doamna prof. Giurcan Constanța, sub forma unei prezentări pawer-point. 

           NOIEMBRIE 2017 

7. Susținerea inspecției finale pentru acordarea gradului didactic I doamnei profesor de geografie 

Rusu Amalia, pe 3 noiembrie; 

8. Participarea unui grup de elevi de liceu împreună cu doamnele profesoare Rusu Amalia, 

Giurcan Constanța și Pană Beatrice  la activitatea de voluntariat organizată de Consiliul Județean 

Vrancea în cinstea soldaților căzuți la datorie în Primul Război Mondial, pe 18 noiembrie 2017- 

plantare de puieți de stejar pe campul de luptă de la Mărășești, crearea unui parc în memoria 

soldaților; 

9. Ziua Națională a României, 1Decembrie, a fost serbată pe 29 noiembrie 2017, prin următoarele 

activități organizate la nivelul întregii școli, prin participarea tuturor cadrelor didactice și 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 doi elevi de la clasa a 

X-a A, Lupu Georgiana si Cucu Emanuel, sub îndrumarea doamnei Giurcan Constanța;  

     -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; 

     -organizarea unei expoziție de desene cu tema Marea Unire din 1918, desene realizate de elevi 

de gimnaziu, îndrumați de domna profesor  Năstase Petronela;  

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

comisiei ; 

    -realizarea unor desene dedicate Marii Uniri la clasele a V-a B și a V-a C sub îndrumarea 

doanmnei profesor Giurcan Constanța ; 

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

profesorii Giurcan Constanța, Taman Nelu, Rusu Amalia, Sali Simona. Profesorii au redactat 

subiectele, le-au evaluat și au stabilit un program de îmbunătățire a rezultatelor. 

        IANUARIE 2018 

11. Activitățile dedicate  zilei de 24 Ianuarie-Unirea Principatelpr Române, pe data de 23 ianuarie 

2018, au fost: 

    -prezentarea unei expoziții de desene pe tema Unirii Principatelor, realizată  de elevi de 

gimnaziu și de liceu, îndrumați de doamnele Năstase Petronela și Giurcan Constanța;  

    -organizarea unor activități la clasa a XII-a B sub îndrumarea doamnei Giurcan Constanța-

realizarea unor afișe dedicate Unirii și domnitorului Al. I. Cuza de către elevele Dochiu Daniela, 

Pepene Alina și Toma Gabriela, realizarea și susținerea  unei prezentări pawer-point de către 

eleva Angheluță Gabriela; 

    -organizarea unui parteneriat cu  Școala Gimnazială Câmpuri reprezentată de domnul profesor  

de istorie Baruș Dumitru și participarea la Concursul regional “Moș Ion Roată. Oameni și locuri 

cu care ne mândrim” a unui grup de elevi de gimnaziu și liceu la secțiunea de creație plastică, 

desene, dedicată unirii și personalităților istorice care au realizat-o; elevii au fost îndrumați de 

doamna profesor Giurcan Constanta. Elevii au obtinut premii, mențiuni și diplome de participare 



-Auței George, clasa a X-a A, premiul I, Pungă Ana –Maria, clasa a VIII-a C, mențiune, 

Iordăchescu Daria, clasa a VII-a C, Badiu Alexia, clasa a VIII-a C și Fudulache Mihaela, clasa a 

XII-a A, diplome de participare.  

 

În cadrul comisiei metodice “Om și societate”, pe semestrul al II-lea din anul școlar 2017-2018 s-

au desfășurat următoarele activităti: 

 

     FEBRUARIE 2018 

1. Participarea la cursul “Comunicare în limba engleza” organizat de Asociatia Didakticos 

Timișoara  în perioada 22.01-09.02.2018 și promovarea examenulu de absolvire  pe 20.02.2018 

de către doamna profesor Giurcan Constanța. 

2.Desfășurarea programului de pregătire suplimentară pentru elevii calificați la olimpiadele de 

religie și geografie , faza județeană, de către doamnele profesoare  Pană Beatrice și Rusu Amalia;  

  

     MARTIE 2018 

1. Participarea profesorilor din catedrele de istorie, geografie, socio-umane la  desfășurarea 

Examenului de Simulare Bacalaureat la disciplinele istorie, geografie, sociologie, economie 

(evaluare, stabilirea unor măsuri remediale pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare); 

2. Participarea la evaluare la Olimpiada de Istorie, faza județeană  pe 13 martie 2018 a doamnei 

profesor Giurcan Constanța; 

3. Participarea la Olimpiada de Religie, faza județeană a  patru elevi de liceu, clasele IX-XII  și a 

elevului Grosu Emilian de la clasa a VIII- a A, îndrumați de doamna profesor Pană Beatrice; 

Grosu Emilian  a obținut premiul al II-lea (03.03. 2018); 

4. Desfășurarea proiectului “Adu un zâmbet celor nevoiași” cu ocazia zilei de 8 martie- elevi de 

la clasa a X-a B îndrumați de doamna profesor Pană Beatrice, au dăruit flori și prăjituri  

bătrânilor de la azilul din Odobești; 

5. Elevii clasei a VIII-a A au participat la spectacolul de la Teatrul “Gheorghe Pastia” din 

Focsani, piesa “Candele nestinse”, pe 20 martie 2018, îndrumați de doamna Pană Beatrice; 

6. Desfășurarea unor activități umanitare: - ‘Mărțișoare pentru Efrem”- confecționarea de 

mărțișoare, din care o parte a fost oferită enoriașilor  din parohiile din Odobești iar banii primiți 

au fost dăruiți unui copil bolnav numit Efrem si cu cealaltă parte a fost realizată o expoziție la 

școala (sfârșitul lunii februarie-începutul lunii martie);                        

                                                                     - “Dăruiește în schimbul unui mărțisor o viață” pentru 

ajutorarea elevei Ene Crina  bolnavă, acțiune desfășurată  în cadrul parteneriatului educational 

“Bucuria de a dărui”, în luna martie; 



7. Elevi de la clasa  a XII-a B au participat la Procesiunea de Florii pe 31 martie la Focșani 

îndrumați de doamna profesor Pană Beatrice; 

8. Pariciparea la activitatea organizată de Primăria și Casa de cultură Constantin C. Giurescu  din 

Odobești, dedicata Centenarului Marii Uniri, pe 21 marie 2018, a elevilor de la clasa a X-a A 

însoțiți de doamna profesor Giurcan Constanța și domnul director Taman Nelu; activitatea a fost 

dedicata Unirii Basarabiei cu Romania la 27 martie 1918 iar invitat de onoare a fost  

Ambasadorul Republicii Moldova  la Bucuresti, Excelenta Sa, Domnul Mihai Gribincea;  

9. Desfășurarea unei activități educative în cadrul programului “Școala Altfel” la clasa a XII-a A  

de către doamna profesor diriginte Giurcan Constanța cu tema “Asumarea responsabilității, cheia 

succesului în viața”, la care a fost invitat domnul Paraschiv Feliciu, om de afaceri din Odobești 

(26 martie 2018); 

10. Organizarea  activității Vocea adolescenților cu clasele a VIII-a de către doamna profesor 

Dragomir Ema – elevii au realizat planțe, afișe, în care și-au exprimat opiniile  cu privire 

îmbunătățirea activitatii scolii, conditiilor materiale ale aceteia si multe altele (29 martie 2018); 

11. Absolvirea stagiului de formare “Rolul disciplinei religie în formarea conduitei morale a 

elevului” în perioada 10.03-18.03.2018, de către doamna profesor Pană Beatrice; 

12. Organizarea unei excursii la Galați în 28 martie în cadrul programului “Școala altfel” la clasa 

a XII-a A de către doaman dirigintă Giurcan Constanța în colaborare cu doamna profesor 

Dragomir Ema; au fost vizitate obiective importante-Muzeul de istorie , gradina zoologică, 

acvariul , planetariul; 

 

     APRILIE 2018  

1. Desfășurarea  activității cu copiii de la clasele de gimnaziu, îndrumați de doamna profesor de 

religie, Pană Beatrice – pictură pe sticlă, încondeiere de ouă de Paști, confecționarea de iconițe de 

birou de diferite forme în funcție de vârsta copiilor, împletirea de metanii religioase și dăruirea 

acestora la personaje dragi din școala, în perioada Școala altfel( 26-30 martie) și aprilie;        

2. Participarea la acțiunea de voluntariat organizată de Consiliul Județean Vrancea, de plantare de 

puieți de stejar la Mărășești în cinstea eroilor căzuti în primul război mondial, a unor elevi de 

liceu însoțiți de doamnele profesoare  Panaite Daniela, Dragomir Ema, Rusau Amalia (21 

aprilie); 

3.Participarea elevului Pogan Alexandru de la clasa a VIII-a A la Olimpiada Nationala de 

Geografie desfasurata la Brăila, în perioada 1-7 aprilie 2018, fiind îndrumat de doamna profesor 

Rusu Amalia; 



4.Participare profesorilor din catedra de istorie la activitatea “Educația madia la orele de istorie-

sesiune de informare pentru profesorii de istorie”, în cadrul Cercului pedagogic, desfasurat  pe 20 

aprilie la Ateneul Popular “ Gheorghe Pastia” din Focșani; 

5.Sustinerea inspectiei finale de acordare a Gradului Didactic I de către doamna profesor Giurcan 

Constanța. Comisia formata din: lect. univ. dr. Bogdan Antonia, Universitatea Bucuresti, 

presedinte, lect.univ. dr. Alin Victor Matei, Universitatea București, coordinator, si profesor 

gradul I, Catalin Mocanu, inspector de specialitate, a asistat la lectii la clasele a X-a A, a VIII-a A 

si a V-a B si test de evaluare la clasa a VIII-a B si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice “Viața 

culturală în Odobeștiul interbelic. Metode clasice și moderne în evaluarea lecției de istorie 

recentă locală”; 

6. Participarea doamnei profesor Giurcan Constanța și a elevilor de la clasa a XI-a A la activitatea 

organizată de Casa de Cultură în cinstea Centenarului Marii Uniri; activitatea a cuprins  o 

prezentare a situatiei aromânilor din Balcani, a episcopului Haralambie Balamaci, erou national 

al Albaniei, care a luptat pentru drepturile conaționalilor săi. Prezentarea a fost realizata de 

domnul director al Casei de Cultură, Romeo-Valentin Muscă. Au participat și elevi și profesori 

de la Grupul Școlar Agricol, preoți de la Bisericile din Odobești si împrejurimi. 

 

    MAI 2018 

1. Participarea doamnei profesor Pană Beatrice la  cursul de formare “A doua șansă în educație”  

organizat de Casa Corpului Didactic “Simion Mehedinți” Vrancea în perioada 01-13.05.2018 și 

absolvirea acestuia; 

2. Participarea doamnelor profesoare Giurcan Constanta, Roșu Ioana si a elevilor de la clasa a X-

a B la activitatea dedicată zilei de 9 Mai, Ziua Independenței României, Ziua Europei și Ziua 

Victoriei, organizată  de domnul director al Casei de Cultură, Muscă Romeo-Valentin,  sub forma 

unei lecții despre Războiul de Independență al României și o prezentare pawer-point, în sala de 

lectură a Casei de Cultură;  

3. Desfașurarea unei activități dedicate Zilei Eroilor, 16 mai 2018, la Biserica “Sfânta Cruce”, 

organizata de doamnele profesoare Giurcan Constanța, Roșu Ioana, Pană Beareice, Dragomir 

Ema  și preotul paroh Pană Maricel; activitatea s-a desfasurat sub forma sustinerii unei prezentari 

pawer-point despre istoricul Zilei Eroilor si monumentele inchinate Eroilor, mausolee le din 

Vrancea si monumentele din Odobesti; 

4. Participarea elevilor de la clasele de gimnaziu însoțiți de profesorii din catedrele de istorie, 

goegrafie, religie, socio-umane: Rusu Amalia, Taman Nelu, Giurcan Constanța, Pană Beatrice, 



Dragomir Ema, la activitatea de comemorare a Eroilor odobeșteni  pe 17 mai 2018 de Ziua 

Eroilor, organizată de Primărie, Biserică și Casa de Cultură Odobești, în centrul civic al orașului, 

la Monumentul Eroilor.  

5. Desfășurarea  lucrărilor semestriale  la clasele a VIII-a la disciplinele istorie si geografie, la 

alegere, de către doamnele profesoare Giurcan Constanța, Stoica Cecilia și Sali Siomona, și la 

clasele IX-XII, profilul uman, de către doamna profesor Giurcan Constanța si domnul profesor 

Taman Nelu ( elaborarea subiectelor, evaluarea și stabilirea măsurilor de îmbunătățire a 

rezultatelor ). 

 

   IUNIE 2018 

1.Participarea elevilor de la clasa a X-a A  însoțiți de doamna profesor Giurcan Constanța la 

activitatea organizata de Casa de Cultură sub forma unei lansări de carte “Un om al războilui, 

Otto Erich Benedict”; activitatea s-a organizat pentru a sărbatori Centenarul Marii Uniri ( 8 iunie 

2018); 

2.Implicarea doamnei profesor Giurcan Constanța în coordonarea grupui de elevi de liceu 

participanți la proiectul  “Identitate si valori naționale în contextul Marii Uniri” organizat de 

Centrul de Tineret Focșani, din cadrul Directiei Județene pentru Sport și Tineret Vrancea  in ziua 

de 7 iunie 2018; 

3.Implicarea cadrelor didactice Rusu Amalia, Taman Nelu, Pană Beatrice, Dragomir Ema, 

Giurcan Constanța, Sali Simona, Ene Niculina, în proiectul “Let’s Get Green” organizata de 

“Let’s do it, Romania!” si Kaufland România, prin următoarele activități - sesiuni de informare  

cu privire la noțiunile de bază în domeniul protecției mediului și managementul  deșeurilor, 

organizate pentru elevi, părinți și profesori,  colectare a deșeurilor, acțiuni de reutilizare creativă a 

deșeurilor, amenajari de spatii comunitare și ecologizări (iunie 2018); 

6. Publicarea unor articole în revista școlii “Tinerii zilelor noastre”- “Învățătura creștină despre 

Sfânta Treime” de  doamna profesor Pană Beatrice, “Societate și cultură în Odobeștii de altădată” 

de doamna profesor Giurcan Constanța,  “Let’s get green-un proiect de suflet” de Dragomir Ema; 

7. Desfășurarea programului de pregătire suplimentară a elevilor pentru Examenul de Bacalaureat 

si admitere la Academia de Poliție de către cadrele didactice- Rusu Amalia la disciplina 

geografie, joia  între orele 13-14, Giurcan Constanța la disciplina istorie, marțea între orele 13-14, 

Taman Nelu la disciplina istorie, miercurea între orele 13-14 (ianuarie – iunie 2018); 

8. Susținerea  Examenului de Bacalaureat la probele  de istorie  pe 4 iulie 2018, geografie, 

sociologie, psihologie pe 6 iulie 2018 de către elevii de la profilul uman, filologie; acestia au avut 



rezultate  bune, procentul de promovabilitate a fost la istorie  de 100%  iar media notelor de 7,39. 

La  geografie  procentul a fost de 95% iar media notelor 7, 21. 

 

 

8 COMISIA DE EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII  

 
      La  începutul anului şcolar 2017-2018, 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 scolar 2017-2018 este: ;  

 - Cucu Mioara – profesor – – coordonator comisie;  

 - Nedelcu Elena – profesor – membru;  

 - Bolovan Carmen – profesor – membru;  

 - Aurica Pompilia - profesor – membru desemnat din partea F.E.N.; 

 - Săvulescu Daniela – profesor- membru;  

 - Indoila Claudia –– membru; 

-Pana Maricel- reprezentant parinti 

 -Beica Diana– elev – membru; 

 -Paraschiv Remus– reprezentant Consiliu Local – membru 
 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)  din Liceul Teoretic „Duiliu 

Zamfirescu” şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2017-2018 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. 

         În sem. I al anului şcolar 2017-2018, s-au desfăşurat în cadrul CEAC următoarele activităţi: 

- S-a stabilit  componenţa CEAC  

- Responsabilul CEAC a realizat Raportul Anual de Evaluare Interna RAEI în luna 

septembrie;; 

-  S-au descoperit punctele slabe din raportul de autoevaluare şi s-a întocmit pe baza acestora 

Planul de Îmbunătăţire; 

- S-au stabilit  strategii în vederea monitorizării interne lunare; 

- Actualizarea bazei de date  ale Comitetului CEAC; 

- Actualizarea datelor (Plan operational, Plan de activităţi, , Regulament CEAC); 

- Transmiterea datelor către comisiile de lucru; 

- Alocarea unui program necesar nevoilor comisiei conform programului anunţat şi afişat la 

panoul CEAC; 

- Completarea documentelor CEAC  

- Realizarea structurii documentelor;  

-  Colectarea datelor statistice ale unitătii şi a   rapoartelor de activitate ale comisiilor cu 

caracter permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial; 

-  Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  

- Stabilirea responsabilitătilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi constatarea 

necesităţii alocării de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei; 

-  Selectarea chestionarelor; 

-   S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Procedurile, Fişe de progres, Fişei de 

observaţie a lecţiilor, Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şi Planurile operaţionale 

(formate noi), Chestionare feedback elevi, părinţi, profesori, comisii, roluri şi eficienţa în comisii, 

portofoliile profesorilor, catedrelor şi  comisiei CEAC;; 

- Reactualizarea  şi ordonarea documentaţiei solicitate pentru monitorizare; 

- În luna octombrie  s-a desfăşurat monitorizarea cadrelor didactice la care au participat toţi 

membrii CEAC şi în  urma căruia s-au stabilit măsurile de remediere a neclaritătilor în special în 

cazul cadrelor didactice debutante; 

- Pe parcursul lunii noiembrie s-au verificat o parte din dosarele catedrelor, acolo unde s-a 

oferit ajutorul din partea responsabillor, şi s-a dat tot concursul în funcţie de programul de lucru  

şi implicarea personalului CEAC; 

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. 

Pe parcursul semestrului II membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului 

comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. si 

de cunoastere a acesteia,, de întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii. 



 Membrii comisiei s-au întrunit pentru a avea în vedere întocmirea documentelor necesare 

în semestrul II.  

S-au realizat în continuare interasistente de către membrii comisiei CEAC. 

 . 

 

 

 

 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 2017-2018 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. 

 

 

9. SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE 

LA ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE 

                
 

Perfecţionarea/ formarea continuă este o componentă esenţială a activităţii cadrelor 

didactice. Este imposibil să ai întotdeauna ceva nou de transmis şi să găseşti modalitatea optimă 
de a o face, trezind în acelaşi timp interesul elevilor, dacă tu însuţi nu eşti preocupat să fii la 

curent cu tot ceea ce apare nou, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodic.  
Comisia de perfecţionare şi formare continuă, pe  tot parcursul anului şcolar 2017- 2018: 

-a popularizat Oferta de formare propusă de CCD Vrancea;  



-a analizat nevoia de formare a cadrelor didactice prin diverse chestionare ,ghiduri de interviu; 
-a furnizat informaţii şi materiale informative cadrelor didactice ale şcolii privind formarea 
continuă şi centrele de perfecţionare din judeţ şi din ţară;  
-a realizat o bază de date privind formarea cadrelor didactice din şcoală; -
a întocmit planul de activitate al comisiei;  
-a întocmit fişele individuale de formare continuă, care au fost actualizate permanent;  
-a întocmit rapoartele semestriale şi cel anual cu privire la situaţia formării cadrelor didactice ; 

Cadrele didactice de la Liceul Teoretic  „Duiliu Zamfirescu”Odobesti au înţeles foarte 
bine că propria formare este o condiţie absolut necesară activităţii de formare pe care o 
desfăşoară în clasă, aşa că au participat la multiple şi variate activităţi de perfecţionare. 
Dintre acestea, cităm: 

 

TABEL NOMINAL CU CADRELE  DIDACTICE CARE AU OBTINUT GRADE 

DIDACTICE IN ANUL SCOLAR 2017/2018 

 

 

NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE DISCIPLINA GRAD DIDACTIC 

1 RUSU  AMALIA GEOGRAFIE I 

2 GIURCAN CONSTANTA ISTORIE I 

3 ROSU IOANA EDUCATIE 

PLASTICA 

II 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Situaţia cadrelor didactice participante la activităţi de perfecţionare 

In anul scolar 2017-2018 



 

 

 

 

 

 

 

Geografie  Gradul 

didactic  I / 

2015 

Abordări moderne în pshihopedagogia specială 

București                        296 ore/40 credite de studiu 

(ECTS) 

NUMELE    

SI 

PRENUM

ELE 

DISCIPLIN

A 

GRADUL 

DIDACTIC 

/anul  obtinerii 

 

 

DENUMIRE CURS  /CENTRU 

PERFECTIONARE/NR.ORE/CREDITE 

 

 

 

Ghidarcea 

Ana - 

Maria 

Matematica Definitivat  

2014 

1. Informatica si tic /Casa Corpului Didactic 

„Siminon Mehedinti „ Vrancea  

 

Master terminat in 2018 -  

 Facultatea de Stiinte / domeniul : Matematica 

Didactica/  Universitatea "Vasile Alecsandri" , 

Bacau / 2016 - 2018  
 

 

Pană 

Beatrice-

Janina 

Religie 

Ortodoxă 

Definitivat 

2017 

Rolul disciplinei religie în formarea conduitei morale a 

elevului (CCD, 24) 

-A doua şansă în educaţie( CCD, 25) 

Lepadatu 

Iuliana 

Geografie Gradul 

didactic  I / 

2015 

Gradul 

didactic II 

/2011 

Gradul 

definitiv / 

2007 

Abordări moderne în pshihopedagogia specială  

București /durata 296 ore/40 credite de studiu (ECTS) 

Temelie 

Florentina-

Mădălina 

Limba şi 

literatura 

româna 

II, 2012 Colocviu grad I 

Galan 

Valeriu 

Paul 

Limba 

engleza 

I/ 2012 Didactica disciplinei- formarea profesorilor metodişti”- 

Casa Corpului Didactic Vran 

Giurcan 

Constanta 

Istorie Definitivat/19

97 

Gradul II/2003 

Gradul I/2018 

Comunicare in limba engleza(februarie 2018) 

ISJ Vrancea 

Cucu 

Mioara 

Chimie-

fizica 

Grad I-2006 Seminarul de instruire a responsabililor cu formarea 

continua 



 

Galan Alina- 

Elena 

Limba şi 

literatura 

română 

Gradul 

didactic I / 

2013 

„Didactica disciplinei- formarea profesorilor 

metodişti”- Casa Corpului Didactic Vrancea 

„Romanian-Danish Centre for Children Well-being” 

(RODAWELL)- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei, Universitatea din Bucuresti 

„Emotional Intelligence in eTwinning projects”- 

eTwinning 

Feraru Anina Prof.înv. 

primar 

Gradul 

didactic 

Definitiv/ 

2009 

1. Pedagog de recuperare 

( 30 credite) 

Săvulescu 

Daniela 

Prof.înv. 

primar 

Gradul 

didactic I/ 

2012 

Didactica disciplinei-formarea profesorilor 

metodisti/CCD- Focșani/30 ore 

Bebe Crina 

Mirela 

Prof.înv. 

primar 

Gradul 

didactic I/ 

2014 

1. Didactica disciplinei-formarea profesorilor 

metodiști/C.C.D- Focșani/ 30 de ore 

2.Eco-Profesorul-Învăț, motivez, inspir/Focșani 

Frangu 

Lăcrămioara 

Prof.înv. 

primar 

Gradul 

didactic II/ 

2017 

 Didactica  

disciplinei- formarea profesorilor metodişti/ CCD „ 

Simion Mehedinţi” Vrancea/ 30 ore 

  Echivalarea  

în credite  profesionale transferabile/ Liceul Teoretic 

„Duiliu Zamfirescu” Odobeşti/ 90 de credite 

  Managementul  

educaţional- competenţe cheie în învăţământul 

preuniversitar/ CCD „ Simion Mehedinţi” Vrancea/ 25 

credite 

  Prevenirea şi 

combaterea violenţei în şcoli/ CCD „ Simion 

Mehedinţi” Vrancea/ 24 ore 

Hainăroșie 

Daniela 

Prof.înv. 

primar 

Gradul 

didactic 

Definitiv/ 

2016 

1. Prevenirea şi combaterea violeneţei în şcoli/ CCD 

Focşani 



Dumitru 

Lucica 

Prof.înv. 

primar 

Gradul 

didactic II/ 

2016 

1. ”Program de formare privind dezvoltarea 

competențelor de evaluare a cadrelor didactice pentru 

examenul de definitivat și concursul național pentru 

ocuparea posturilor vacante” – CCD GALAȚI; 

2.Prevenirea și combaterea violenței în școli  -CCD 

FOCȘANI. 

Sucoverschi 

Iulia 

Prof.înv. 

primar 

Gradul 

didactic I/ 

2014 

2018- Prevenirea și combaterea violenței în școli  - 

FOCȘANI 

2018- Management Educațional European – 

REPUBLICA MOLDOVA (Chișinău) 

Saghin Leana Prof.înv. 

primar 

Gradul 

didactic I/ 

2010 

1.Pedagog de recuperare/ 

30 credite 

Feroiu Eliza Prof.înv. 

primar 

Gradul 

didactic I/ 

2010 

1.pedagog de recuperare- SIP FEN Vrancea- Asociația 

Didacticos Timișoara 

Sîrbu Dana 

 

 

 

Prof.înv. 

primar 

  1.„Pedagog de recuperare” 

2. „Curs antreprenoriat – O nouă șansă în Sud-Est” 

    

 
     În calitate de responsabil cu perfectionarea, am participat, în anul şcolar 2017-2018, la 

întâlnirile organizate de Vrancea, având ca scop iniţierea şi menţinerea unei colaborări cu această 
instituţie, cât şi identificarea unor nevoi reale de perfecţionare în rândul cadrelor didactice.  
De asemenea, am stat la dispoziţia colegilor din scoala pentru informaţii privind posibilităţile 
de formare şi demersurile necesare înscrierii la un curs de perfecţionare. 
 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE  
 

PUNCTE TARI 

  
-C. C. D. Vrancea  iniţiază şi organizează periodic, activităţi ştiinţifice, metodice, educative  
cu impact pozitiv asupra beneficiarilor;  
- suportul direcţiunii şcolii în vederea participării la cursuri de formare / 
perfecţionare în ţară ;  



- comparativ cu anul şcolar precedent, mai multe cadre didactice au conştietizat importanţa 
formării profesionale pe tot parcursul vieţii ;  
 

PUNCTE SLABE  
-alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanţă cu nevoia de dezvoltare 
personală ; 
  
OPORTUNITATI 

- oferta variata a CCD şi a altor furnizori de formare ; 

- oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii posuniversitare, etc  

- oferta stagiilor de formare în străinatate (Erasmus, Grundvig 

 

AMENINTARI 

 
- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare   
 
    In concluzie intreaga activitate a personalui scolii a fost orientata spre 
 
_ îmbunătatirea managementului scolar 

_ eficientizarea stilului didactic 

_ informarea asupra noilor programe 

 



 

RESURSE UMANE   IV  
       Conducrea unităţii a fost asigurată de un director, prof. Taman Nelu specializarea istorie, 

grad didactic I numit prin decizia 1713 din 20.12.2016 şi un director adjunct, prof. Rusu Amalia 

Luciana, specializarea geografie, cu gradul didactic I dobândit chiar în anul şcolar 2017-2018, 

ambii cu  cu norma de bază în unitate. 

Personal didactic: 
Personal 

didactic 

angajat 

Cu 

doctorat 

Cu 

grad I 

Cu 

gradul 

II 

Cu 

definitivat 

Debutanţi Necalificati Doctoranzi 

57 0 31 11 12 2 1 0 

        

 

 Din corpul profesorilor metodişti fac parte : 

1. prof. Taman Nelu 

2. prof. Marin Gabriela Narciza 

la disciplinele istorie şi franceză. 

Peronalul didactic auxiliar este reprezentat de un nr de 7 posturi din care două vacante, un 

secretar sef aflat în concediu crestere copil şi un informatician neocupat. 

Personalul nedidactic este format din 9 posturi din care unul neocupat – cel de şofer. 

 

 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 2017 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 scolar 2017-2018, Liceul Teoretic “Duiliu 

Zamfirescu” a beneficiat de o incadrare cu un numar de 70 posturi, din care: 

 - 54,57 posturi personal didactic; - 7 posturi pentru personal didactic auxiliar; - 8 posturi 

personal nedidactic, din care două posturiu vacante de sofer şi informatician, precum şi un post 

temporar vacant de secretar sef. 

      La sfârşitul anului calendaristic 2017 – s-a efectuat şi bilanţul contabil al unităţii care a 

reflectat că unitatea a avut la dispoziţie un buget total de 3.665.954 lei din care 3.243.954 

cheltuieli de personal şi 422.000 bunuri şi servicii. Unitatea a efectuat cheltuieli curente de 

3664389 lei din care 3.243.108 cheltuieli cu salariile şi 421.281 cheltuieli pentru bunuri şi 

servicii. Totodata a fost alcatuit si proiectul de buget pentru anul 2018 cu un total de 4066.000 

lei din care 3.601.000 cheltuieli cu salarii şi 465.000 cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

   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 sa 

se desfasoare in bune conditii. Pe tot parcursul semestrului I dinanul scolar 2017-2018 toate 

interioarele din liceu au fost mentinute curate datorita femeilor de serviciu (peretii zugraviti, 

grupurile sanitare dezinfectate si igienizate în permanenţî). 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 in 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 2017-2018,  în compartimentul secretariat au 

fost:  

- Efectuarea inscrieri elevilor, verificarea actelor la dosar.  

- Intocmirea situatiilor statistice scolare pentru inceperea 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 seemestre.  

- 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 si a carnetelor de munca 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. 

       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 şi de masterat, 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; in 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.  

Propuneri de optimizare a situaţiei.  

• Pentru eliminarea punctelor slabe: asistenţe şi interasistenţe la ore, imbunătăţirea 

programului de perfecţionare pentru profesori;  realizarea unui calendar de activitate pentru 

serviciul administrativ, astfel incat realizarea situaţiilor neprevăzute să nu afecteze 

realizarea situaţiilor curente.  Progrese în managementul liceului se vor obţine prin 

urmărirea operativă şi sistematică a realizării de către fiecare membru al colectivului a 

sarcinilor din fişa postului, sancţionarea abaterilor şi promovarea, stimularea iniţiativelor. 

 

 

 

Director, 

prof. Taman Nelu 


