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CONTEXTUL GENERAL 
 

                             Având in vedere faptul ca obiectivul principal al educatiei trebuie sa fie maximizarea 

sanselor de alegere a traiectoriei in viata si  minimizarea resurselor de esec, potentialul copiilor si 

tinerilor ce pasesc pragul scolii trebuie valorificat in raport cu piata reala a forteide munca. Formarea 

tineretului scolar este cu atat mai eficienta cu cat formatorul se dovedeste a fi un om inzestrat nativ 

pentru prefesia de educator. Aceasta implica nu numai cunostinte de specialitate, psihopedagogice si 

metodice ci si arta de a-i face pe elevi sa fie motivati sa invete, sa stimuleze motivatia dobandirii 

cunostintelor si abilitatilor necesare integrarii viitoare in societatea competentei si concurentei. 

Profesorul trebuie sa fie un artist care sa poata aduce tanarul la aceea stare de implicare in „ propria 

formare „ care sa-i poata asigura reusita actului educational. Toate eforturile profesorului vor trebui 

sustinute si de familia tinerilor , beneficiara alaturi de acesta a actului educational. Motivarea familiei 

va trebui sa aiba in vedere nivelul social si cultural al acesteia si aducerea la un numitor comun a 

eforturilor scolii si cele ale familiei. 

                          Reforma structurală în domeniul educaţiei, schimbările majore la nivelul conţinutului 

învăţământului, promovarea unui nou sistem de evaluare a rezultatelor şcolare, programele de formare 

a profesorilor au creat cadrul legislativ pentru descentralizarea sistemului de învăţământ, pentru 

democratizarea şcolii. 

                        Şcoala devine factorul principal în activitatea de proiectare, proiectele dezvoltate de 

şcoală având rol determinant în relaţiile acesteia cu alţi factori interesaţi în educaţie. 

CONTEXTUL POLITIC - LEGISLATIV: 

Din punct de vedere legislativ, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin 

următoarele documente: 

 Legislaţie generală şi specifică;  

 Convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar 

în proiecte şi parteneriate internaţionale.  

 Metodologia privind continuarea studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu;  

 Metodologia de miscare a personalului didactic 

 OMECI nr. 3411/16.03.2009 Planul cadru de invatamant pentru clasele IX  

 OMECTS nr.3081/2010 Planul cadru de invatamant pentru clasele X 

 OMECI NR.3423/2009 cu privire la aprobarea planurilor de invatamant pentru clasele XI-XII 

 Metodologia şi calendarul pentru desfăşurarea examenului de bacalaureat  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar;  

 Proiectul privind descentralizarea învăţământului preuniversitar care reprezintă transferul de 

autoritate, responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor  

 

 

CONTEXTUL ECONOMICO – SOCIAL  

Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare, la nivelul 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, dar interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări şi 

donaţii este destul de scăzut. De aceea considerăm că resursele financiare – extrabugetare pot proveni, 

din programe de finanţare realizate prin derularea unor proiecte în parteneriat, cum ar fi de exemplu, 

cu: ECDL-România, pentru obţinerea, de către elevi şi profesori, a permisului european de conducere a 

computerului, Agenţia Naţională Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale, pentru schimburi şcolare, lingvistice, interculturale cu şcoli din ţări membre sau potenţial 

membre ale Uniunii Europene, cu Centrul Educaţia 2000+ pentru finanţarea unor programe de formare 

a profesorilor,Programele POSDRU 
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La fel de important pentru proiectarea viitorului şcolii sunt propunerile legislative, aflate încă în 

dezbatere, referitoare la un nou mecanism de finanţare a învăţământului românesc, o nouă lege a 

învăţământului şi un nou statut al personalului didactic , elaborarea codurilor etice ale elevilor si 

profesorilor. 

 

ŢINTE STRATEGICE:  

Intreaga activitate de formare educationala si profesionala desfasurata in unitatea noastra 

scolara isi propune urmatoarele scopuri: 

 Sa asigure accesul la toate nivelurile si formele de invatamant, indiferent de conditia sociala si 

materiala, de sex , rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa, din perspectiva formarii 

abilitatilor si competentelor pentru realizarea succesului personal si profesional, in contextul 

social actual; 

 Sa dezvolte interesul pentru emancipare si educatie permanenta, printr-un invatamant axat nu 

numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci si pe disponibilitatea continua pentru cunoastere 

pluridisciplinara si actiune ; 

 Sa asigure fiecarui elev conditiile pentru cea mai buna, completa si utila dezvoltare, in parteneriat 

cu actorii sociali, promovand toleranta si intelegerea intre copiii de origine socio-culturala si 

etnica diferita; 

 Sa creeze cadrul organizatoric si functional favorabil schimbarii, cresterii calitatii serviciilor 

educative si a contributiei acestora la dezvoltarea personala a elevilor si a comunitatii, promovarii 

valorilor europene si ale cetateniei active;  

 Sa formeze absolventi : autonomi, responsabili, in masura sa decida asupra propriei cariere si sa se 

integreze activ si constructiv in grupuri sociale diferite: familie, mediu social, societate in 

general ; 

 Sa cultive sensibilitatea fata de valorile moral-civice, respectul pentru om, natura, mediul 

inconjurator. 

 

Privirea procesului de învăţământ din perspectivă sistemică apare ca o necesitate in fiecare 

moment de bilanţ. In acest spirit “ţintele” urmărite in anul şcolar 2015-2016, constituie direcţii de 

aplicare a conţinutului reformei pe coordonatele descentralizării instituţionale si decizionale, 

flexibilizării pregătirii pe timpul şcolarizării, egalizării şanselor la educaţie, informatizării sistemului, 

ameliorării calităţii infrastructurii si asumării răspunderii pentru gestionarea cu maximă 

responsabilitate a resurselor materiale si umane aflate la dispoziţie, proiectării unui curriculum care 

sprijină creaţia si raţionamentul si cuprinde valori specifice dictate de cerinţele pieţei muncii. 

In acest spirit scoala noastra isi propune sa ofere  locuitorilor municipiului Campina si a celor 

din localitatile urbane si rurale din jurul sau  oportunitati de educatie si instruire accesibila, de inalta 

calitate, sprijin in dezvoltarea carierei, sporirea calitatii vietii si prosperitatea economica. 

       

 

 

MISIUNEA SI VIZIUNEA SCOLII 

 

Scoala noastra, doreşte să păstreze tradiţia locală, să consolideze noi tradiţii, să răspundă 

nevoilor comunităţii şi cerinţelor individuale şi de grup, să aibă relaţii de parteneriat cu comunitatea 

locală şi cu şcoli de acelaşi profil din ţară şi din Uniunea Europeană pentru dezvoltarea dimensiunii 

europene a invătămantului profesional şi tehnic. 

Intreaga activitate de formare educationala si profesionala desfasurata in unitatea noastra 

scolara isi propune:  

 formarea unui absolvent autonom, responsabil, in masura sa decida asupra propriei cariere si 

vieti, sa contribuie la definirea propriilor cai de dezvoltare si implinire intelectuala si 

profesionala.; 



 4 

 valorizarea si constientizarea propriilor experiente in scopul orientarii optime pe piata muncii, 

dezvoltarea capacitatii de integrare activa si constructiva in grupuri sociale diferite: familie, 

mediu social, societate in general; 

 dezvoltarea competentelor sociale esentiale pentru reusita scolara: comunicare, gandire 

analitica , luarea deciziilor, spirit de echipa; 

 cultivarea sensibilitatii fata de valorile moral-civice, toleranta, dialog, a respectului pentru om, 

natura, mediul inconjurator ; 

 asigurarea egalitatii de sanse. 

 

RESURSE UMANE   A.  ELEVI 
Colegiul Tehnic „Constantin Istrati”  a oferit  instruire in anul scolar 2016-2017 in 3   forme de 

invatamant: liceu - cursuri de zi , liceu  -cursuri serale si scoala profesionala de 3 ani. 

 

 

Forma de 

invatamant 
Filira / Profil/ Domeniu Specializare 

Nr.clase/ an de studiu 

Total IX X XI XII 

Liceu, cursuri 

de zi 

Teoretica/ Real Stiintele naturii 1 0 1 0 0 

Vocationala / Sportiv Rugby 1 0 1 0 0 

Tehnologica/ Servicii 

Tehnician in activitati 

economice 
4 1 1 1 1 

Tehnician in activitati de 

comert 
1 1 0 0 0 

Tehnician in gastronomie 4 1 1 1 1 

Tehnologica/ Resurse 
Tehnician in industria  

alimentara 
3 0 1 1 1 

Tehnologica/ Tehnic 

Tehnician in automatizari 1 0 0 1 0 

Tehnician in instalatii 

electrice 
1 1 0 0 0 

Invatamant 

profesional 
Invatamant profesional de 3 ani 

Mecanic echipamente pentru 

foraj-extractie 
2 1 0 1 - 

Mecanic echipamente pentru 

foraj-extractie /Electrician  

echipamente pentru foraj-

extractie 

1 0 1 0 - 

Comerciant -vanzator 1 1 0 0 - 

Liceu, cursuri 

serale 
Tehnologica/ Servicii Tehnician in gastronomie 1 0 0 1 0 

TOTAL 21 6 6 6 3 

  Planul de scolarizare pentru anul scolar 2016-2017 a fost realizat 
integral ca numar de clase propuse si partial ca efective de elevi la 
clase 
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La finele semestrului II al anului scolar ( inainte de sesiunea de SN si C) situatia se prezinta astfel: 

 

 

Clasa 

Nr.elevi 

inscrisi 
Nr.elevi 

ramasi 
Situatia elevilor promovati 

Nr.elevi 

cu SN 
Nr.elevi 

corigenti 
Nr.elevi repetenti/ 

nescolarizati 
Total Total Total % 

Pe grupe de medii 
Total Total 5.00-

6.99 
7.00-

8.99 
9.00-

10 

IX 99 103 69 67 32 31 6 2 23 8/1 

IX A 27 29 23 79,31 4 19 0 0 6 0/0 

IX  B 27 28 21 75 16 5 0 0 7 0/0 

IX  C 26 26 15 57,69 5 4 6 1 5 4/1 

IX  D 19 20 10 50 7 3 0 1 5 4/0 

IX  IPT 36 34 19 55,88 10 9 0 3 4 8/0 

IX  P1 16 16 4 25 4 0 0 0 4 8/0 

IXP2 20 18 15 83,33 6 9 0 3 0 0/0 

X 117 109 89 81,65 26 58 5 6 14 1/0 

XA 29 28 22 78,57 8 14 0 0 6 0/0 

XB 23 23 23 100 12 10 1 0 0 0/0 
XC 19 17 13 76,47 3 10 0 1 3 0/0 
XD 19 18 9 50 3 6 0 5 4 1/0 

XE 27 23 22 95,65 7 18 4 0 1 0/0 

X IPT 26 25 12 48 9 3 0 6 5 2/0 

XP1/2 26 25 12 48 9 3 0 6 5 2/0 

XI 77 66 45 68,18 6 36 3 0 21 0/0 

XI A 26 22 20 90,90 4 14 2 0 2 0/0 
XI B 19 17 12 70,58 0 12 0 0 5 0/0 

XI C 15 15 11 73,33 1 9 1 0 4 0/0 

XI D 17 12 2 16,66 1 1 0 0 10 0/0 

XI  IPT 20 21 11 52,38 7 4 0 1 7 2/0 

XI P 20 21 11 52,38 7 4 0 1 7 2/0 

XII 68     63 39 61,9 0 36 3 3 11 0/0 
XII A 27 25 18 72 0 16 2 0 0 0/0 
XII B 19 17 6 35,29 0 6 0 3 6 0/0 

XII C 22 21 15 71,42 0 14 1 0 5 0/0 

XI S 29 18 18 100 8 3 0 8 0 0/3 

TOTAL 471 444 302 68 98 187 17 27 95 21/1 
 

 

Concluzii 
Prima concluzie si cea mai importanta este legata de scaderea ingrijoratoare a numarului de elevi 

de la  519 in anul scolar 2015-2016 la  471 elevi in anul scolar 2016-2017, tendinta care se va accentua 

si in anii viitori ,cu repercursiuni asupra numarului de norme didactice din scoala. 

Oprindu-ne asupra numarului initial de elevi inscrisi(471) , a celui de elevi ramasi la sfarsitul 

semestrului II al anului scolar (444) si a celor promovati(302) ,constatam o pierdere de 22 elevi, mai 

mica  cu 43 elevi decat in 2015-2016, in aceiasi perioada ( 65 elevi). Pierderea se datoreaza 

transferurilor in timpul anului ,  retrageri ( 12elevi) datorita conditiilor financiare sau pentru  ca nu mai 

doreau continuarea studiilor(in special elevii de la clasele aXI-a  ) si 22 repetenti .Elevii exmatriculati  

( in numar de 8) se regasesc in special la ciclul superior al liceului si in cazul  lor fiind de fapt tot 

un fel de retragere determinata de conditiile financiare din familie, care nu mai permit celor mai multi 

elevi sa vina la scoala, pretul abonamentelor fiind foarte ridicat iar compensatia de transport platita 

acoperind in general apoximativ 30-35 % din pretul abonamentelor lunare de transport. 
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            O alta situatie sugestiva este cea legata de numarul de absente inregistrate la nivelul fiecarui 

colectiv cat si la nivelul scolii. 

 

 

Clasa 
Nr.elevi 

inscrisi 

Nr.elevi 

ramasi 

la finele 

anului 

Situatia elevilor 

cu note scazute 

la purtare sub 7 

Situatia frecventei 

Total 

absente 
AM AN AN/ elev 

Nr. % 

IX 134 115 24 17,91 26419 10756 15763 117 

IX A 27 29 0 0 2830 1863 967 97 
IXB: 27 27 0 0 3856 2231 1625 142 
IXC 26 21 3 11,5 4237 1626 2611 100 
IXD 19 16 7 36,8 5058 1447 3611 190 

IX P1 17 7 13 76,47 7127 2428 4799 282 
IX P2 18 15 1 5,55 3311 1161 2150 119 

X 143 127 23 16,08 17696 7401 10295 71 

XA 29 28 6 20,68 3267 1242 2025 69 
XB 23 23 0 0 2282 1072 1210 52 
XC 19 17 2 10,52 2445 1376 1069 56 
XD 19 15 5 26,31 3912 1856 2056 108 
XE 27 23 0 0 520 319 201 7 

X P1/2 26 21 10 38,46 5270 1536 3734 138 
XI 97 82 9 9,27 13830 8681 5149 60 

XI A 26 22 0 0 2158 1660 498 19 
XI B 19 17 0 0 1497 1292 205 10 
XI C 15 15 0 0 1977 1707 270 18 
XI D 17 12 3 17,64 2070 1713 357 21 

XI P1/2 20 16 6 30 6128 2309 3819 190 
XII 68     62 2 2,94 6636 5357 1279 18 
XIIA 27 25 0 0 2169 1668 501 18 
XIIB 19 16 0 0 2056 1612 444 23 
XIIC 22 21 2 9.09 2411 2077 334 15 
XI S 29 18 0 0 687 199 488 17 

TOTAL 471 444 58 12,31 65268 32394 33174 283 
 

Numarul extrem de mare de absente nemotivete denota o slaba implicare atat din partea scolii 

cat  si  din  partea familiei pentru aducerea la scoala a elevilor. Fata de anul trecut exista o crestere 

de  la 56047 absente la 65268,  dar trebuie sa tinem cont si de faptul ca si numarul de elevi a scazut 

aproximativ 100. Daca la nivelul ciclului inferior al liceului unde apare obligativitatea frecventarii 

cursurilor numarul mediu de absente nemotivate pe elev este de 94 la clasa a-IX-a si de  la clasa a-X-

a respectiv de 15 zile lucratoare  , nivelul este mai mult decat ingrijorator in conditiile in care nivelul 

lor de pregatire este deja foarte scazut , interesul fata de scoala este foarte mic iar implicarea 

familiilor in actul educational este  aproape inexistenta 

                              Pentru diminuarea numarului de absente nemotivate, care au condus in cea mai mare parte la 

exmatriculari si retrageri, trebuie cautate cauzele acestora   printr-o apropiere a dirigintelui de elevi 

si o mai stransa legatura cu familia. 

             Elevul nu trebuie sa absenteze de la ora “de frica profesorului” sau de frica 

“extemporalului”,profesorul nu trebuie sa gaseasca in absenta un mod de a „ pedepsi” sau           „ 

sanctiona” elevul ,  dar totodata trebuiesc realizate la nivelul fiecarui colectiv de elevi trasee 

individualizate de parcurgere a materiei scolare, pentru recuperarea lipsurilor . Scoala trebuie sa-i 

atraga  pe elevi pentru a-si lamuri intrebarile si pentru  a-si elimina frustrarile. 
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Oportunitati Amenintari 

 oferta educationala contine domenii si profiluri 

atractive, care ofera posibilitatea integrarii 

usoare pe piata muncii- industrie 

alimentara,gastronomie, constructii; 

 Participarea scolii la proiecte POSDRU; 

 colaborare buna cu agentii economici din zona 

ceea ce permite ca in procent de 100% instruirea 

practica sa se efectueze in productie; 

 existenta incepand cu 1 sept.2014 la nivelul 

scolii a unui cosilier scolar; 

 repartizarea computerizata aduce la clasele a 

IX-a copii din localitati din care este greu, 

uneori imposibil, sa faca naveta si apar astfel 

cereri de transfer la alte unitati; 

 dezinteres total din partea multor familii fata 

de activitatea scolara a elevilor ceea ce duce la 

exmatriculari din cauza absentelor; 

 mirajul ajutorului de somaj si al lucrului 

peste hotare duce la retrageri din clasa a XI-a 

si a XII-a 

 deteriorarea tot mai accentuata a situatiei 

materiale a familiilor cea ce duce la 

abandonarea cursurilor scolare datorita lipsei 

banilor de naveta in conditiile in care 

decontarile abonamentelor au fost restante cu 1 

an iar actualul sistem de compensare asigura o 

recuperare de aproximativ 30-35% din pretul 

abonamentelor. 

 superficialitatea actiunilor de consiliere pentru 

elevi si familiile acestora desfasurate de 

diriginti. 

 

Tinte propuse  

 imbunatatirea activitatii de consiliere a elevilor si familiilor in colaborare cu reprezentanti ai 

Politiei de proximitate si Cabinetului  de consiliere scolara ; 

 organizarea la nivelul unitatii a  lectoratelor cu parintii care sa ajute familiile in desfasurarea 

unei activitati educative mai eficiente; 

 imbunatatirea colaborarii cu agentii economici din zona in vederea motivarii elevilor pentru 

continuarea studiilor in vederea obtinerii nivelului de calificare 3; 

 organizarea de activitati extracurriculare cu scop educativ si formativ  atat la nivelul unitatii cat 

si la nivelul claselor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.PERSONAL DIDACTIC 

Activitatea instructiv – educativa s-a desfasurat sub coordonarea unei echipe manageriale formata din 

prof. Gheorghe Corina –director de  la 1 septembrie  2016 ,prof. Popa Claudia director adjunct in 

perioada 1.09.2016-8.01.2017, numita in baza deciziei nr. 2503 /12.08.2016,prof. Cretu Raluca 

director adjunct in perioada 9.01.2017-31.08.2017, numita prin decizia 1091/21.12.2016,prof. 

Stanescu Maria coordonator proiecte instructiv-educative ,  extrascolare si extracurriculare si un 

colectiv didactic normat pe 40,88 posturi, care in stransa colaborare cu Consiliul de Administratie al 

unitatii au incercat sa puna in practica hotararile Consiliului profesoral. 

Structura pe discipline si grade didactice a cadrelor didactice fost urmatoarea: 
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Catedra 

Incadrare norme/ persoane 

Total 
norme 

Titulari 
Suplinitori calificati/  Personal 

asociat 
Suplin. 

Necalif. 
Total Deb Def Gr.II Gr. I Total Deb Def Gr.II Gr. I 

Lb.romana 3.17 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
Lb.franceza 1,87 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Lb.engleza 1,98 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 

TOTAL 7,02 5 0 1 1 3 2 1 0 1 0 0 

Matematica 3.11 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

Fizica 1.42 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 
Chimie 1.23 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Biologie 0.93 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
TOTAL 6,69 4 0 0 1 3 4 0 2 2 0 1 
Istorie 1.24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Geografie 1.23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

CSU 1.14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Religie 1.02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 4.63 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
Ed.fizica 1,94 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 
TOTAL 1.94 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 
Educatie 

muzical 
0.08 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Educatie 

vizuala 
0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 0.16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
Informatica 1.13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1.13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Servicii 

(Ec, co-

mert, 

alim.publ, 

ind.al.) 

8,95 5 0 2 3 0 2`` 1 0 0 1 0 

Mecanic - 

constructii 
1,74 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Electric, 

Electronica 
1,61 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 12,30 9 0 2 3 4 2 1 0 0 1 0 
Instruire 

practica 
5.01 3 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 

TOTAL 5.01 3 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 
CDI 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
Total 39,88 27 0 5 8 14 14 4 4 3 3 2 

 

O analiza comparativa a structurii colectivului de cadre didactice al anului scolar in curs si 

aceeasi perioada a anilor scolari precedenti este prezentata mai jos : 

Analiza poate fi sintetizata in urmatoarele concluzii: 

 

Oportunitati Amenintari 

 acoperirea necesarului de cadre didactice, in 

proportie de 90%,  cu personal titular si 10 % 

cu cadre didactice suplinitoare calificate; 

 imbinarea in mod benefic a experientei 

didactice cu entuziastmul tinerilor: 70 % 

cadre cu gradele didactice I si II si 30 % 

cadre didactice debutante si cu definitivat; 

 pericolul permanent de migrare a 

personalului didactic in alte sectoare de 

activitate mult mai bine remunerate; 

 lipsa interesului absolventilor invatamantului 

universitar de integrare in invatamant; 

 mirajul castigului mai mare peste hotare; 

 restructurarea posturilor didactice in urma 
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 ocuparea posturilor normate pentru personal 

didactic auxiliar competent si corespunzator 

in proportie de 100 %; 

 dorinta de perfectionare si autoperfectionare 

a intregului personal. 

 

 

 

restrangerilor de activitate  si a  nerealizarii 

planului de scolarizare. 

 Restructurarea posturilor nedidactice blocate 

la nivelul unitatii 

 

Tinte propuse 

 organizarea de actiuni si activitati care sa conduca la integrarea tinerelor cadre didactice, 

titulare si suplinitoare, in cultura organizationala a unitatii; 

 imbunatatirea activitatii Comisiei de Formare Continua in vederea participarii cadrelor la 

cursuri de formare si perfectionare profesionala si psihopedagogica precum si la stimularea 

activitatilor de autoperfectionare. 

 stimularea personalului in vederea imbunatatirii activitatii. 

 Initierea, in colaborare cu CEAC de proceduri care sa stimuleze cresterea calitatii actului 

educational. 

 

 

C.PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

O activitate didactica reusita se desfasoara ci ajutorul unor cadre didactice devotate, cu 

initiativa si spirit de sacrificiu dar coroborata cu o activitate eficiente, bine structurata ci coordonata , a 

personalului didactic auxiliar si in acelasi timp o activitate eficienta si responsabila din partea 

personalului nedidactic .  

Acoperirea posturilor cu personal calificat poate asigura o buna si eficienta activitate la nivelul 

celor doua compartimente. 

Compartimentul Postul 
Nr.personal 

existent 
Studii Observatii 

Secretariat Secretar sef 1 Superioare  

Contabilitate 

Contabil sef 1 
Superioare de 

specialitate 
1/2 post  vacant 

Administrator  1 Superioare 
Obtinut prin 

transformarea unui post 

de secretar 

Laboranti 
Laborant 1 Superioare  1/2 post  vacant  

Programator 1 Superioare  

Biblioteca Bibliotecar 1 Postliceale  

TOTAL 6   

 

      Personalul nedidactic normat este format din: 

 4 ingrijitoare,  

 1 muncitor calificat pentru intretinere, 

 3 paznici  

 3 fochisti. 

Au existat la nivelul unitatii un numar de 1 post vacant ( ½ post contabil si ½ post laborant ) , 

vacantate anterior datei de 1 iulie 2016 care  nu au putut fi ocupate,  fiind blocate prin lege  . 
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 RESURSE MATERIALE   SI  FINANCIARE 

 
Activitatea instructiv-educativa la nivelul unitatii noastre se desfasoara in doua locatii: 

sediul scolii situat in str. Grivitei nr. 91 si Complexul biblioteca-ateliere scoala situat in str. N. 

Balcescu nr. 45. 

O preocupare permanenta a colectivului managerial, Consiliului de administratie si 

intregului personal al scolii este imbunatatirea permanenta a bazei materiale, intretinerea si 

infrumusetarea permanenta a acesteia, toate acestea avand drept unic scop crearea unor conditii 

optime de educatie pentru elevi. 

Conform prevederilor bugetare aprobate, in anul scolar 2016-2017 s-au efectuat urmatoarele 

plati: 

  Cheltuieli salariale in suma de 2235097 lei, pentru plata salarii personal, sporuri, concedii 

medicale, conform prevederilor legale 

  Cheltuieli de intretinere in suma de 702558 lei, pentru plata utilitati, achizitii materiale de 

intretinere, materiale de curatenie, furnituri de birou si prestari servicii necesare 

functionarii unitatii de invatamant 

  Cheltuieli cu serviciul de paza – 9609 lei 

  Cheltuieli investitionale – sistem de supraveghere in valoare de 12480 lei si un sistem de 

alarmare in valoare de 1704 lei amplasat in locatia din N Balcescu, 45 Campina 

  Cheltuieli cu decontarea transportului personalului didactic si didactic auxiliar in suma de 

32324 lei 

  Cheltuieli cu plata burselor sociale, merit, studiu, ajutor social, performanta in suma de 

42143 lei 

  Achizitie materiale de intretinere , materiale curatenie, furnituri de birou – 11950 lei 

  Achizitie mobilier sali de clasa -4560 lei 

  Dotare laborator industrie alimentara si alimentatie publica – 1767 lei 

 Achizitie materiale electrice – 1500 lei 

  Achizitie multifunctional JET CANON G 3400 – dotare CDI – 800 lei 

  Achizitie sistem sonerie cu telecomanda liceu – 826 lei 

  Achizitie vesela laborator industrie alimentara si alimentatie publica- 847 lei 

  Achizitie jaluzele laborator industrie alimentara – 360 lei 

  Achizitie site – ul scolii – 267 lei 

  Materiale intretinere, vopsea lava bila – zugraveli camin – 1814 lei 

  Achizitie DVR – 2460 lei 

  Lucrari reparatii: - caiete sarcini – 3780 lei 

-  Renovare grupuri sanitare- 3368,88 lei 

-  Hidroizolatie aripa est cladire – 27072,89 lei 

-  Igienizare sala cantina si intrare – 10184,25 lei 

-  Lucrari de reparatii holuri, birouri si CDI – 54734,93 lei 

-  Inlocuire usi – 2300 lei 

 

CURRICULUM 

   

Prin toate mijloacele de care dispune, scoala trebuie sa actioneze din interior pentru a-si 

recapata si intari prestigiul stiintific, educational si moral de care are atata nevoie pentru a redeveni 

credibila si generatoare de sperante. 

Noica spunea: “Ce nu stiu pedagogii si stie bunul simt omenesc? Nu da povata celui ce nu ti-o 

cere caci nu te asculta. Pune-l in situatia de a ti-o cere si pe urma spune-i daca ai ceva de spus.”  

In acest context, motivatia devenirii copilului va concorda cu cea a frecventei si invatarii. 

Avand in vedere ca cele doua aspecte reprezinta partea concreta a activitatii unui cadru 

didactic, scoala, prin toate mijloacele de care dispune, trebuie sa actioneze din interior  

spre   a-si recapata prestigiul stiintific, educational si moral, de care are atata nevoie pentru a 

deveni credibila, datatoare de sperante. 
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Analizand cele doua aspecte ale activitatii cadrelor didactice si elevilor scolii noastre pe 

parcursul anului scolar 2013-2014, se desprind urmatoarele aspecte: 

Curriculum National - planuri de Invătământ ,programe scolare si manuale alternative - este un  

proces deschis consultărilor publice si implicării creative a cadrelor didactice , un  prilej benefic de 

exercitiu intelectual individual si de grup, antrenând multi profesori . 

  S-au elaborat o scheme orare proprii pe baza planurilor-cadru si printr-o succesiune de operatii 

manageriale vizând interactiunile dintre scoală, elevi părinti, comunitatea locală, un proiect 

managerial si curricular pe care intentionează să-l realizeze, In functie de “personalitatea” pe care 

doreste să o creeze, in timp, scolii. 

  Consiliul pentru curriculum a elaborat  oferta curriculară ca element cheie al proiectului scolii, 

care a cuprins 

 obiectivele si finalitătile pe termen lung ale scolii ; 

 numărul de clase pentru fiecare an de studiu sau pentru fiecare profil si specializare, in 

cazul liceului ; 

 repartizarea numărului de ore apartinând trunchiul comun ,  

 oferta disciplinelor optionale sau a altor variante de curriculum la decizia scolii, în functie 

de : 

a.  utilizarea eficientă a resurselor umane si materiale ; 

b.  interesele elevilor si cerintele părintilor ; 

c.  pregătirea personalului didactic ; 

d.  nevoile, asteptările si legăturile cu comunitatea locală. 

Optionalul CDS si CDL devenit obligatoriu o dată cu aplicarea planului cadru de Invătământ 

constituie un element esential in adaptarea ofertei de invătare la nevoile si interesele elevilor. 

Au fost proiectate si realizate optionale  conform planurilor cadru construite ca optionale la 

nivelul disciplinei, pentru aprofundare si extindere., iar pentru disciplinele de specialitate au fost 

propuse si aprobate discipline noi care sa permita obtinerea atestatului profesional. 

Noul model de proiectare a programelor scolare pentru liceu urmăreste să asigure : 

 focalizarea actului didactic pe achizitiile finale ale invătării ; 

 accentuarea dimensiunii actionale în formarea personalitătii elevului ; 

 definirea clară a ofertei scolii In raport cu interesele si aptitudinile elevului, precum si cu 

asteptările societătii . 

In ceea ce priveste aplicarea programelor, s-a actionat in sensul asigurării complementaritătii a 

două tendinte, respectiv continuitatea si mobilitatea. 

Activitatea de consiliere curriculară  a evidentiat avantajele In planul atingerii finalitătilor 

Invătării, a caracterului flexibil al programelor conferit de multiplele posibilităti de derivare a 

competentelor, de deschiderea listelor de continuturi spre zone de actualitate. 

Competentele angajează achizitiile anterioare ale elevului, iar posibilitatea concretă de “a 

face” anumite lucruri creste motivatia pentru Invătare. Nivelul competentei este usor de evaluat 

prin stabilirea unor seturi de criterii/ indicatori de performantă, care permit trecerea la egalitatea de 

cerinte. 

Din perspectiva predării, profesorul devine organizator al unor experiente de invătare 

relevante pentru elevi, problematizarea, lucrul pe proiect, negocierea ,devin puncte de reper ale 

predării. 

Expresie a pluralismului pedagogic, introducerea treptată a manualelor alternative, i-a pus pe 

elevi si profesori in fata unor oferte si ispite noi.S-a inteles treptat faptul că noile manuale 

“alternative” oferă profesorului libertatea de a alege impotriva oricărei ingerinte din  afară, si in 

acelasi timp dă posibilitatea unei diferentieri autentice in invătare, a individualizării procesului de 

invătământ. 

Se impune insă, constientizarea faptului că, valoarea reală a unui manual constă in modul in 

care acesta este folosit de profesor, ca unul dintre numeroasele mijloace de invătământ care 

contribuie la informarea si formarea elevului. 
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PERFORMANTELE ELEVILOR 

 
Rezultatele muncii depuse la nivelul scolii se masoara prtin rezultatele obtinute de elevi, prin 

totalitatea capacitatilor si deprinderilor formate incadrul procesului educational.  

Chiar daca la nivel general se constata o scadere a interesului pentru activitatea scolara  , 

pentru insusirea de noi cunostinte si deprinderi, pentru perfectionare s, autocunostere si dezvoltare , 

lucrurtile nu trebuiesc lasate sa coboare atat de mult. 

  Scoala are menirea sa stopeze aceasta deruta , sa propuna idealuri, nu sa le impuna, iar 

dascalul trebuie sa puna in miscare spiritul copilului, nelinistea curiozitatii , sa-i puna in ecuatie 

certitudinile si conceptele avand grija ca nu frica si impunerea ci spiritul critic si libertatea sa-i dea 

sansa de a fi el insusi . Viata scolii inseamna “tensiunea cautarii”  ecuatiei drumului “visat” dar si 

tentatia de a vedea ce se intampla. 

      Situatia promovatilor si a celor  repetenti  la finele anului scolar dupa sesiunile de  situatii 

neincheiate si corigente  , este prezentata in cele ce urmeaza: 

 

Clasa 

Nr.elevi 

inscrisi 

Nr 

elevi 

veniti 

Nr 

elevi 

plecati/ 

retrasi 

Nr elevi  

exmatric Nr.elevi 

ramasi 
Situatia elevilor promovati 

Nr.elevi 

repetenti/ 

nescolarizati 

Total 

Total Total Total 

Total Total % 

Pe grupe de medii 

5.00-

6.99 

7.00-

8.99 

9.00-

10 

IX 99 5 1/0 0 93 93 90 54 38 1 9/1 

IX A 27 2 0/0 0 29 29 100 10 19 0 0/0 

IX  B 27 1 0/0 0 27 27 100 19 8 0 0/1 

IX  C 26 1 1/0 0 21 21 81 12 8 1 5/0 

IX  D 19 1 0/0 0 16 16 80 13 3 0 4/0 

IX  

IPT 
35 

1 3/0 0 
22 12 62 13 9 0 10/2 

IX  P1 17 1 2/0 0 7 7 41 7 0 0 9/0 

IXP2 18 0 1/0 0 15 15 83 6 9 0 1/2 

X 117 6 13/1 0 106 106 96 49 52 5 3/0 

XA 29 0 0/1 0 28 28 100 14 14 0 0/0 

XB 23 0 0/0 0 23 23 100 12 10 1 0/0 

XC 19 0 2/0 0 17 17 100 7 10 0 0/0 

XD 19 1 2/0 0 15 15 79 9 6 0 3/0 

XE 27 5 9/0 0 23 23 100 7 12 4 0/0 

X  IPT 26 0 0/1 0 21 21 81 19 3 0 4/0 

XP1/2 26 0 0/1 0 21 21 81 19 3 0 4/0 

XI 77 1 4/5 3 66 66 95 17 36 3 0/0 

XI A 26 0 3/1 0 22 22 100 6 14 2 0/0 

XI B 19 1 1/2 0 17 17 100 5 12 0 0/0 

XI C 15 0 0/0 0 15 15 100 5 9 1 0/0 

XI D 17 0 0/2 3 12 12 80 1 1 0 0/0 

XI  

IPT 
20 

1 0/0 0 
16 16 76 12 4 0 3/2 

XI P1/2 20 1 0/0 0 16 16 76 12 4 0 3/2 

XII 68 0 2/1 2 62 39 96 23 36 3 1/0 

XII A 27 0 0/0 2 25 25 93 7 16 2 0/0 

XII B 19 0 1/1 0 16 16 94 10 6 0 1/0 

XII C 22 0 1/0 0 21 21 100 6 14 1 0/0 

XI S 29 0 0/3 3 18 18 68 12 6 0 5 

TOTAL 471 13 23/11 8 404 404 95 199 184 12 35 
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CONSTATARI 

 

 Desi cultura organizationala a scolii impune o exigenta adecvata nivelului de pregatire a elevilor, 

constatam o crestere a procentelor de promovabilitate, in special la ciclul inferior al liceului . 

 Ingrijorator este faptul ca la liceu, cursuri de zi, procentul de promovabilitate la nivelul ciclului 

superior al liceului  a scazut fata de anii scolari precedenti , chiar daca la mivelul ciclului superior 

avem o evolutie constanta cu o usoara crestere (clasa a XII a).  

 

 An scolar  

2014-2015 

An scolar  

2015-2016 

An scolar 

2016-2017 

 

Clasa a IX-a 81,5 78,16 90 

Clasa a X-a 91,5 88,28 96 

Clasa a XI-a 98 89,94 95 

Clasa a XII-a 98 99,05 96 

TOTAL 92,25 88,85 94 

 

Oare procentul scazut este rezultatul exigentei profesorilor, sau rezultatul unei “nepasari” din 

partea elevilor. Trebuie tras un semnal de alarma. Daca nu vom reusi sa-i constientizam, macar sa 

incercam sa-i “dopam” marind numarul orelor de meditatii si consultatii. 
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Ingrijoratoare sunt procentele de promovabilitate la clasele de inceput, ceea ce ridica urmatoarele 

doua probleme ; 

- nivelul slab si foarte slab de pregatire a elevilor inscrisi in clasa a-IX-a, reliefat de faptul ca in 

fiecare an realizarea planului de scolarizare se face in sesiunea a II-a , cu elevi corigenti in gimnaziu 

sau cu repetentii clasei a IX-a; 

- neadaptarea actului educational la capacitatile si posibilitatile elevilor in conditiile in care 

acesta ar trebui centrat pe elev 

- slaba colaborare cu familia pentru reducerea lacunelor in pregatirea elevilor; 

- inexistenta unor planuri de invatare personalizate. 

 Recomandam dirigintilor, consiliului clasei, discutii deschise cu elevii pentru a gasi motivatia 

acestei situatii si solutii pentru remedierea ei. 

 Credem ca este evident ca se impune o analiza atenta a activitatii instructiv-educative desfasurata 

de noi pe parcursul anului scolar , atat ca profesori specialisti dar mai ales ca educatori, sa ne punem 

si sa punem intrebari de genul celor de mai sus si, mult mai important, sa cautam si sa gasim impreuna 

raspunsuri. 

Nu este suficient ca un dascal sa faca “carte” . Menirea lui este sa faca “Oameni”. 

 



 Rezultate la evaluări externe( Bacalaureat, examen de absolvire) 
 

a) Bacalaureat 

 

Rezultatele inregistrate in sesiunile iunie – iulie si august – septembrie 2016  si respectiv 2017sunt 

urmatoarele: 

2016 

 

Promotia Profil Absolventi 

Inscrisi 

Bac 
Reusiti 

Procent 

promovare 

Din care pe grupe de medii: 

6.00 

– 

6.99 

7.00 

– 

7.99 

8.00 – 

8.99 

9-

9.99 

Promotia 

curenta 

Real  12 13 0 0% 0 0 0 0 

Economic/ 

Servicii 
56 

68 
24 35,29% 12 6 5 1 

Tehnic 41 20 0 0 0 0 0 0 

Total 109 101 24 35,29 12 6 5 1 

 Promotii anterioare  50 15 30 12 6 5 1 

Total  151 39 32,64 24 12 10 2 

 

2017 

 

Promotia Profil Absolventi 

Inscrisi 

Bac 

Reusiti 
Procent 

promovare 

Din care pe grupe de 

medii: 

6.00 

– 

6.99 

7.00 

– 

7.99 

8.00 

– 

8.99 

9-

9.99 

 

Promotia 

curenta 

Tehnologic/ 

Servicii/ Economic  
21 

17+6 
12+2 70,58+33,33 4+2 7+0 1+0 0+0 

Tehnologic/ 

Servicii 

/Gastronomie  

25 

16+5 

10+0 62,50+0 6+0 2+0 2+0 0+0 

Tehnologic/Resurse 

naturale si protectia 

med./Ind 

alimentara 

16 

6+4 

3+0 33,33+0 2+0 1+0 0+0 0+0 

Total 62 39+15 25+2 69,44+22,22 12+2 10+0 3+0 0+0 

 Promotii anterioare - 26+19 8+1 38,1+9,09 8+1 0+0 0+0 0+0 

Total - 65+34 33+3 57,89+15,00 6+3 1+0 0+0 0+0 

 

 

Nota: 

 in sesiunea inie-iulie -din totalul elevilor inscrisi din promotia curenta,au fost 

prezenti 36 (3 neprezentati) iar din cea anterioara  au fost prezenti 21 

prezenti (5 neprezentati) 

 in sesiunea august –septembrie din totalul elevilot inscrisi, din promotia 

curenta au fost prezenti 9 ( 6 neprezentati), iar din cea anterioara au fost 

prezenti 11 ( 8 neprezentati) 

 Procentul de promovabilitate pentru promotia curenta si cea anterioara in 

cele doua sesiuni de BAC a fost 46, 75% 
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Constatari si concluzii 

 Foarte multi dintre candidati , in special cei corigenti, constienti ca au sanse infime de a obtine 

promovarea la  cel putin o proba , nu se mai prezinta la examen sau nu se mai inscriu. 

 Interesul pentru participarea elevilor la programele de pregatire pentru Bacalaureat a fost sub 

asteptarile conduerii si ale profesorilor. In conditiile in care unii dintre ei reusesc sa faca si pregatiri 

in particular refuza sa mai participe la pregatirile de la scoala. Va trebui sa cotinuam aceasta 

activitate si sa incercam sa constientizam copiii si familiile lor ca pregatirea este buna atunci cand 

participi la ea dar si cand activitatea o continui si in mod individual acasa , pentru ca numai 1 sau 2 

ore pe saptamana sunt insuficiente. 

 O constatare referitoare la absolvetii din promotiile anterioare vizeaza faptul ca sansle de reusita 

sunt mai mici an de an dupa absolvire si numai cu eforturi foarte mari, cu o mobilizare deosebita si o 

munca costienta si pe masura  se mai poate trece examenul  
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b)Competente profesionale 

 

 
Nr.

crt. 

Centrul  

de 

examen 

Meseria 

Specializarea 

Abso

lventi 

Numar elevi Promovabi

litate % 

Inscrisi 

 

Prezenti 

 

Absenti 

 

Promovati 

 

Respinsi 

F 

B 

F 

B 

F 

B 

F 

B 

F 

B 

F 

B 

1 

C
O

L
E

G
IU

L
 T

E
H

N
IC

 

“
C

O
N

S
T

A
N

T
IN

 

IS
T

R
A

T
I”

 

C
A

M
P

IN
A

 

  
Tehnician  

activitati 

economice 

21 14 6 13 6 1 0 13 6 0 0 100 100 

20 19 1 19 0 100 

2 Tehnician în 

gastronomie 

25 22 3 21 3 1 0 21 3 0 0 100 10

0 

25 24 1 24 0 100 

3. Tehnician in 

industria 

alimentară 

16 6 9 6 7 0 2 6 7 0 0 100 10

0 

15 13 2 13 0 100 
TOTAL  

 

 

62 42 18 40 16 2 2 40 16 0 0 100 10

0 

TOTAL GENERAL 62 60 56 4 56 0 100 

 

 

 

Clasa Nr.elevi 

atestati 
Excelent Foarte bine Bine Satisfacator 

XII A 24 17 1 6 - 

XII B          13 4 2 2 5 

XII C 19 1 14 4 - 

TOTAL  56 22 17 12 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rezultatele examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul profesional de 3 

ani , in anul scolar 2016– 2017 sunt cuprinse in urmatoarea situatie statistica: 
Nr.

crt. 

Centrul  

de 

examen 

Meseria 

Specializarea 

Abso

lvent

i 

Numar elevi Promovab

ilitate % 

Inscrisi 

 

Prezenti 

 

Absenti 

 

Promovat

i 

 

Respinsi 

F 

B 

F 

B 

F 

B 

F 

B 

F 

B 

F 

B 

1 

C
O

L
E

G
IU

L
 

T
E

H
N

I

C
 

“
C

O
N

S

T
A

N
T

I

N
 

IS
T

R
A

T
I”

 

C
A

M
P

I

N
A

 

  

Mecanic 

echipamente 

pentru foraj 

extractie 

16 4 11 4 10 0 1 4 10 0 0 100 100 

15 14 1 14 0 100 

TOTAL  

 

 

16 4 11 4 10 0 1 4 10 0 0 100 10

0 

TOTAL GENERAL 16 15 14 1 14 0 100 

 

Clasa Nr.elevi 

atestati 
Excelent Foarte bine Bine Satisfacator 

XI P 14 - 1 11 2 

TOTAL  14 - 1 11 2 

 

 

Constatari si concluzii 

 
- Rezultatele obtinute la examenele de certificare a competentelor profesionale nivel 4  pot fi considerate 

bune, singura problema fiind  legata de numarul elevilor prezenti pentru sustinerea acestora 56 din 60 

inscrisi si 62  absolventi de la profilurile servicii si resurse naturale si protectia mediului. Exista absolventi 

care dupa ce si-au depus cererea de inscriere nu se mai prezinta pentru sustinerea examenului. 

 

- Rezultatele obtinute la examenele de certificare a competentelor profesionale nivel 3  pot fi considerate 

bune, singura problema fiind  legata de numarul mic de elevi care au obtinut calificativ foarte bine (1 elev) 

sau excelent ( 0 elevi) 

 

- Pentru cei mai multi dintre absolventi obtinerea atestatului de pregatire profesionala nu este decat o noua 

corvoada, o alta cerinta a profesorilor. Va trebui sa lucram mult mai mult cu acesti copii la constientizarea 

importantei propriei pregatirii profesionale. Pentru aceasta va trebui sa introducem mai mult in evaluarea 

sumativa acolo unde se poate si se preteaza sistemul de evaluare prin portofoliu, in scopul unei formari si 

exersari a lucrului la proiecte . 

 

Propuneri si directii de actiune 

O analiza sumara a acestor rezultate indica urmatoarele directii de actiune pentru perioada urmatoare: 

 analiza si adaptarea la conditiile fiecarui colectiv de elevi a atitudinii profesorului fata de procesul predarii 

si evaluarii.  

Propunem ca aceasta evaluare sa se realizeze la nivelul colectivelor de catedra si la nivelul Consiliilor 

profesorilor fiecarei clase, tinand cont ca aceasta atitudine este determinanta. In acest sens supunem atentiei 

urmatoarele aspecte: 

 urmarirea atingerii, ora de ora, a unor obiective cognitive si operationale in conformitate cu programa 

scolara, adaptate la situatiile concrete ale fiecarui colectiv de elevi, precum si utilizarea la maximum a 

mijloacelor de invatamant existente si la metodele moderne de invatamant reprezinta tot atatea parghii 

de asigurare a succesului scolar; 

 considerarea evaluarii, in orice imprejurare, ca o parghie menita sa regleze demersul didactic si nu ca un 

mijloc de pedepsire a elevilor, ca o modalitate de a sublinia superioritatea dascalului in raport cu elevul. 

 elevul trebuie sa invete nu pentru a reproduce prin fraze si formule memorate continutul unei lectii ci 

pentru a invata sa invete, pentru a fi pregatit sa aplice in situatii concrete acumularile cantitative; 
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 stimularea competitiei intre elevi reprezinta o modalitate eficienta a imbunatatirii procesului instructiv-

educativ, antrenare lor in participarea la diferite competitii care sa-i ajute sa constientizeze valoare lor 

reala( concursuri si olimpiade).  

 intensificare si imbunatatirea activitatii educative a dirigintilor cu elevii si cu parintii acestora. 

   

 

        In concluzie poate a sosit momentul unei introspectii in urma careia sa stabilim strategii, tinand cont insa si 

de cauzele datorate elevilor: 

 Calitatea materialului uman cu care se lucreaza , foarte multi dintre elevi provenind din familii cu probleme 

sociale (familii monoparentale , orfani , copii aflati in ingrijirea bunicilor , parinti plecati sa lucreze peste 

hotare, etc.) ; 

 Carentele educationale si comportamentale intalnite la unii elevi ; 

 Lipsa unor mijloace financiare  care sa asigure procurarea de echipament si materiale necesare desfasurarii 

activitatilor in cadrul cercurilor cu elevii ; 

 Lipsa motivatiei invatarii ; 

 „Modele” prezentate in mass media 

 Numarul mare de elevi navetisti care fiind legati de anumite curse nu pot raspunde intotdeauna la solictarile 

din afara programului scolar  

 

 

ACTIVITATEA MANAGERIALA LA NIVELUL CATEDRELOR 
 

CATEDRA LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

1. Componenţa catedrei în anul școlar 2016-2017 

 
Limba română: - Cernica Elena-Corina – titular 

                    - Cîrjan Adriana – titular 

                          - Pescaru Lidia – titular 

     

       Limba engleză: - Tudor Irina – suplinitor 

                           - Apetrei Andreea – suplinitor 

 

       Limba franceză: - Stănescu Magdalena – titular 

                      - Şerban Laura – titular 

 

 

2. Obiectivele stabilite prin planul managerial: 

 
I. Gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ şi eficientizării acestuia 

II. Gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ 

III. Evaluare în scopul urmăririi progresului/ regresului şcolar şi al verificării cunoştinţelor elevilor 

IV. Potenţarea laturii educative a procesului de învăţământ 

 

3. Analiza SWOT a activității catedrei 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa unui colectiv didactic  bine pregătit, 

cu grade didactice şi experienţă profesională, 

dornic de afirmare , implicat activ în activităţi 

variate; 

- preocuparea   pentru   perfecţionarea   

continuă,   prin     participarea   la   cursuri 

organizate de CCD; 

- absenţele elevilor  cu  situaţii familiale deosebite 

încetinesc ritmul  activităţii  instructiv-educative; 

- materialele didactice insuficiente; 

- nivelul mediu al pregătirii elevilor nu permite 

obţinerea de performanţe la olimpiade şcolare; 

- insuficienta dotare a cabinetului de literatură: lipsa  

unui  laptop cu  acces la internet, lipsa unui video-
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- interes crescut pentru participarea la  proiecte 

şi parteneriate educaţionale cu instituţii din 

judeţ , cu biblioteca, cu teatre; 

- premii la diferite concursuri şcolare; 

- articole publicate de profesori în revistele de 

specialitate. 

proiector, a unui mobilier adecvat; 

- diversificarea strategiilor educaţionale în abordarea 

activităţilor la clasă; 

- rezultate slabe la evaluarea semestrială a elevilor 

din clasele a XII-a 

şi la simularea examenului de bacalaureat. 

 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

- dezvoltarea   unor   relaţii   de  parteneriat cu 

alte instituţii şi colegii din judeţ; 

- elaborarea unor programe de pregătire 

suplimentară a elevilor corigenţi pe semestrul I; 

- colaborare cu CCD  pentru formarea continuă 

a cadrelor didactice; 

- accesul la informaţie. 

- deteriorarea mediului socio-economic, familial, 

diminuarea  interesului  şi  capacităţii familiei de a 

susţine pregătirea şcolară a copiilor; 

- exodul elevilor capabili de performanţă spre alte 

şcoli din oraş; 

- criza financiară şi de timp efectiv ( scăderea puterii 

de finanţare a activităţilor de formare şi perfecţionare 

prin participarea cadrelor didactice la simpozioane, 

sesiuni de comunicări ştiinţifice). 

 

4. Situația școlară pentru fiecare profesor  

 
Nr. 

crt 

Numele si prenumele profesorului Nr. total 

corigenti 

Nr.situatii 

neincheiate 

An scolar An scolar 

1.  Cernica Elena-Corina - 1 

2.  Cîrjan Adriana 5 3 

3.  Pescaru Lidia - 16 

4.  Stănescu Maria-Magdalena - 9 

5.  Șerban Laura 37 11 

6.  Apetrei Andreea 1 16 

7.  Tudor Irina - 4 

TOTAL 43           60 
 

5.Situația orelor de pregătire remedială/ concursuri si olimpiade școlare  
Nr. 

crt. 

Profesor Disciplina  Tip 

pregatire  

Clasa  Nr. 

participanti 

1. Cîrjan 

Adriana 

Lb. Română concursuri XIIC 18 

2.  Stănescu 

Maria-

Magdalena 

Lb. Franceză concursuri IXA 3 

3. Cernica 

Corina 

Lb. Română concursuri XIB 6 

 

6.Pregătirea pentru examenele naționale  - Bac sesiunea I 
Nr.  

crt.  

Profesor Disciplina  Clasa Nr  

elevi 

Nr.sedinte 

/intalniri  

Nr elevi  

prezenti  

in medie 

Nr elevi care  

au absolvit  proba 

1. Cernica Elena-

Corina 

Lb. Rom. XIIA 25 17 22 17 

2. Cîrjan 

 Adriana 

Lb. Rom. XIIC 21 18 13 14 
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Nr.  

crt.  

Profesor Disciplina  Clasa Nr  

elevi 

Nr.sedinte 

/intalniri  

Nr elevi  

prezenti  

in medie 

Nr elevi care  

au absolvit  proba 

33 Pescaru 

Lidia 

Lb. Rom. XIIB 17 22 6 5 

4. Stănescu 

 Maria 

Lb. Franc XIIA 

XIIC 

10 

8 

10 

10 

8 

5 

9 

5 

5. Șerban 

Laura 

Lb. Franc. XIIB 3 20 3 3 

6. Tudor 

Irina 

Lb. Engl. XIIA 

XIIB 

15 

17 

8 

6 

5 

5 

15 

17 

7. Apetrei 

Andreea 

Lb. Engl. XIIC 7 10 5 7 

 

 

 

 

7. Graficul orelor de pregatire suplimentară pentru bacalaureat sesiunea a II a  

 

 
Nr.  

crt 

Profesor Disciplina  Clasa  Data/ora 

1. Tudor 

Irina 

Lb. Engleză XIIA 13 iunie 

 

8. Rezultate la olimpiade si concursuri școlare 

-Prof. Stănescu Maria- Premiul III la secțiunea Desen cu Necula Ștefania( IXP1)-

Concursul de desene și eseuri: România, țara mea iubită 

                                   -Mențiune cu Ioana Evelina la Concursul național 

NAȘTEREA DOMNULUI-RENAȘTEREA BUCURIEI 

         - Prof. Cîrjan Adriana-Premiul III-Grosman Ioana secțiunea Artă vizuală 

                                              -Mențiune-Mărgăritescu Bianca secțiunea Creație lirică și 

Creație literară în cadrul Concursului Județean Multidisciplinar Alexandru Tudor Miu 

        - Prof. Cernica Corina-Premiul III la Festivalul Concurs Joc Și Cânt La Breaza; 

secțiunea Obiceiuri și tradiții populare cu trupa TEN B ACT 

 

9. Activități metodice(  la nivel de catedră, de cerc metodic, de școală, de județ : 

lecții deschise, referate , lucrări prezentate la cercuri , simpozioane , etc ) 

 

-Prof. Corina Cernica- Participare Simpozion Național Performanță și prestigiu 

în educație, trandisciplinaritate,creativitate și Simpozion județean A învăța să 

înveți 

-Prof. Lidia Pescaru-Lecție deschisă-IX C(1 XI 2016) 

-Prof. Tudor Irina-Lecție deschisă-12.01.2017 

-Prof. Șerban Laura-Lecție deschisă-IXB 
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10. Prezența la cercuri pedagogice în anul școlar 2016-2017 
 

Nr.crt. Cercul 

pedagogic/ 

Disciplina 

Locul de 

desfasurare a 

cercului 

Data 

activitatii 

Tema activitatii Nr. membrii 

din catedra 

participanti 

la activitate 

1. Lb. Română Liceul 

Teoretic 

Azuga 

17.01.2017 Geopolitica în 

general...și în special 
Corina 

Cernica și 

Adriana 

Cîrjan 

2. Lb. Română Liceul 

Energetic 

Câmpina 

23.05.2017 Comunicare, 

educație,dezvoltare 

Corina 

Cernica și 

Adriana 

Cîrjan 

3. Lb. 

Franceză 

Liceul 

Teorrtic Aurel 

Vlaicu Breaza 

24.05.2017 Pratiquer le 

francais en dehors 

de la classe 

Stănescu 

Maria 

4. Lb. Engleză Colegiul Ion 

Kalinderu 

Bușteni 

17.05.2017 Instrumente de 

evaluare digitala a 

competențelor de 

comunicare în 

limba engleză 

Tudor Irina 

 

 

11.Perfecționări  ( cursuri metodice și de formare ,  grade didactice:inspecții 

curente, speciale ) 

-Prof. Cernica Corina, Cîrjan Adrina, Stănescu Maria- Curs Manager de 

proiect 

-Prof. Cernica  Corina, Cîrjan Adriana, Apetrei Andreea- Curs Formator 

-Prof. Stănescu Maria-Inspecție specială grd I 

-Prof. Șerban Laura-Masterat Management și comunicare în afaceri; SNSPA 

   

 

12. Climatul în rândul cadrelor didactice ( membrii catedrei) 
La nivelul catedrei există un climat colegial şi competiţional favorabil pentru desfăşurarea unui 

unor activităţi didactice eficiente, moderne şi de înaltă calitate, precum şi a unor activităţi 

extracurriculare care sa conducă la recunoaşterea prestigiului colectivului. 

 

13. Activități ale cadrelor didactice la nivelul catedrei /școlii ( activități curriculare și 

extracurriculare) 

 
Nr.crt Numele si 

prenumele 

Clasa/catedra Tema activitatii Data  Nr. 

participanti 

1. Corina Cernica       XIIA 

      XIA 

       XIB 

Colinde 

Aproape de Eminescu 

Serbare dedicată Zilei de 

24 ian. 

Dragobetele sărută fetele 

Festivalul- concurs: 

Călătorind prin satul 

românesc 

09.12.2016 

16.01.2017 

 

24.01.2017 

 

 

24.02.2017 

10.04.2017 

10 

8 

 

6 

 

 

7 

15 

2. Adriana  IXA Sărbătoarea Crăciunului 18.12.2016 16 
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Cîrjan  

IXA 

Pe urmele lui Eminescu 

Dragobetele sărută fetele  

 

 

20.01.2017 

 

24.02.2017 

 

 

16 

 

4 

3. Pescaru Lidia XB 

 

 

XB 

 

 

XB 

Cinematografia-punte 

între noi și ceilalți 

Noi și poezia 

Sărbătorile la români 

NU violenței 

05.11.2016 

 

 

28.10.2016 

02.11.2016 

 

09.06.2017 

23 

 

 

16 

15 

 

23 

4. Stănescu Maria XIA 

 

 

XIA 

XIA, IXP2 

Ziua limbilor europene 

Stil de viață sănătos 

Colinde 

Aproape de Eminescu 

Ziua Francofoniei 

Excursie-Brașov 

Vizitarea expoziției de 

schițe și desene a 

pictorului Nicolae 

Grigorescu 

1 iunie-Ziua copilului 

26.09.2016 

 

 

05.10.2016 

09.12.2016 

16.01.2017 

 

20.03.2017 

05.04.2017 

 

06.12.2016 

 

 

 

 

01.06.2017 

22 

 

 

22 

 

20 

 

30 

30 

15 

5. Șerban Laura XB 

XIIB 

Ziua Francofoniei 

1 iunie-Ziua copilului 

20.03.2017 

01.06.2017 

25 

10 

6. Tudor Irina XIC 

 

IXA 

 

XIC 

 

XIC 

Modern Languages Day 

Join US TO Halloween 

Party! 

Christmas Carols 

Saint Valentin s Day 

Putere și viață alături de 

persoanele seropzitive 

27.09.2016 

 

28.10.2016 

 

20.12.2016 

16.02.2017 

 

21.11.2016 

8 

 

22 

 

15 

9 

 

35 

 

 

14. .PROPUNERI  PENTRU  IMBUNATATIREA  PROCESULUI  INSTRUCTIV -EDUCATIV ,  

A ACTIVITATII DIN SCOALA SI A OFERTEI  EDUCATIONALE 2016-2017 

 

 

 

 

 

CATEDRA MATEMATICA SI STIINTE 
 

 

1. Componenţa catedrei in anul scolar 2016-2016 
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NR. 

CRT

. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

SPECIALITA

TEA 

DISCIPLINA CLASE  STATUT  

1. Apostolescu Camelia Matematică  Matematică  IXA, XC, XIB, XID, 

XIIA, XIIB 

titular 

2. Dragomir Cristina Matematică Matematică IXB, IXC, XA, XD, 

XIA, XIC, XIIC, XP, 

XIP 

titular 

3. Niţoi Mihaela Luiza Matematică Matematică IXD, IXP1, IXP2 suplinitor 

4. Manolescu Andreea  Matematică Matematică XB, XIS suplinitor 

5. Dobra Victoria Informatică Informatică IXA,B,C,D,XA,B,C,D

,E,XIA,B,C,D,XIIA,B

,C,IXP1,P2 

titular 

6. Tomescu Anamaria Fizică Fizică IXA,B,C,D,XA,B,C,D

,XID,IXP1,P2,XP 

suplinitor 

7. Ştefan Corina Fizică Fizică XA,E,XIP titular 

8. Darie Mădălina Chimie Chimie IXD,XID,XIIB,IXP2,

XP 

suplinitor 

9. Toader Mariana Chimie Chimie IXA,B,C,XA,B,C,D,E

,XIB,IXP1 

titular 

10. Cheorghe Corina Biologie Biologie IXA,B,C,XA,B,D,E,X

IB,XIIB 

titular 

11. Necula Sabina  Biologie IXD,XC,IXP1,P2 suplinitor 

 

 

 



 

 

 

2.  Obiectivele stabilite prin planul managerial: 

·  Creşterea eficienţei activităţii de predare-învăţare la disciplinele matematică, fizică, chimie, 

biologie şi înzestrarea elevilor cu valorile, competenţele şi atitudinile cuprinse în programele 

şcolare în vigoare; 

·  Diferenţierea activităţii cu elevii şi adecvarea conţinuturilor de învăţare la nivelul claselor 

(esenţializarea conţinuturilor şi prezentarea lor într-o formă accesibilă); 

·  Dezvoltarea receptivitǎţii pentru nou şi a aptitudinilor de a-l introduce în practicǎ; 

·  Perfecţionarea tehnicii didactice educative; 

·  Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de evaluare în scopul 

creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării; 

·  Reevaluarea şi înnoirea metodelor folosite în practica instructiv - educativă la matematică-

fizică-chimie-biologie prin: 

·  aplicarea metodelor centrate pe elev; 

·  accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire; 

·  îmbinare şi alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informaţie, observaţia proprie, exerciţiul personal, 

instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica activităţii cu fişe etc.) cu 

activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor în grup, asaltului 

de idei etc.; 

·  însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea 

spre autoinstruire, spre învăţare continuă; 

·  Pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursuri şcolare, olimpiade şi examene (Examenul 

Naţional de Bacalaureat); 

·  Identificarea şi acoperirea pe cât posibil a lacunelor din cunoştinţele elevilor la disciplinele 

matematică-fizică-chimie-biologie; 

·  Amenajarea laboratoarelor cu materiale noi.  

Activităţile prin care s-au realizat într-o bună masură obiectivele de mai sus sunt: 

·  întocmirea la timp, de către toate cadrele didactice din Comisie, a planificărilor calendaristice 

semestriale şi anuale, conform programelor şcolare în vigoare; 

·  parcurgerea integrală a programelelor şcolare de către toţi membrii comisiei, conform 

planificărilor şi în corelaţie cu conţinutul manualelor alternative; 

·  administrarea de teste iniţiale (predictive) la toate clasele, la disciplinele matematică-fizică-

chimie-biologie, urmate de analiza şi interpretarea acestora; fiecare cadru didactic şi-a stabilit 

odată cu concluziile şi un plan de măsuri care a inclus printre altele şi programe de recuperare 

pentru elevii rămaşi în urmă la învăţătură; 

·  realizarea de către toate cadrele didactice din Comisie a unor modele de fişe de lucru (fişe de 

exerciţii, fişe de recuperare, fişe de instruire problematizată, fişe de progres), teste însoţite de 

bareme de evaluare şi notare (de evaluare iniţială, de progres,de evaluare sumativă), unităţi de 

învăţare, proiecte de tehnologie didactică, subiecte însoţite de bareme de evaluare şi notare 

pentru lucrări scrise semestriale cu subiect unic la nivel de şcoală, simularea Bacalaureatului, 

concursuri şi olimpiade şcolare (menţionez că toate aceste materiale concepute şi realizate în 

conformitate cu noile reglementări elaborate de M.E.C.T.S. au ţinut cont şi de recomandările 

primite din partea inspectorilor de specialitate); 

·  realizarea unei monitorizări permanente a progresului elevilor la disciplinele matematică-

fizică-chimie-biologie prin administrarea periodică a testelor de progres; 

·  întocmirea încă de la începutul semestrului I a graficului de pregătire suplimentară pentru 

Examenul de Bacalaureat,  

·  cadrele didactice din această Comisie au fost permanent preocupate pentru asigurarea 

conţinutului ştiinţific al lecţiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metode 

moderne de predare-învăţare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul cu 

fişe, flipchart, utilizarea cu preponderenţă a metodelor din clasa celor activ –participative etc.); 
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·  întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal; 

·  completarea permanentă a mapelor elevilor; 

 

 

3. Analiza SWOT a activitatii catedrei 

PUNCTE TARI : 

 Colectivul catedrei este format din profesori calificați, titulari, foarte bine pregătiți 

profesional, aproape toți având gradul didactic I si II ; 

 Toți membrii catedrei s-au arătat interesați de activitatea de perfecționare și 

autoperfecționare participând la activitățile metodice desfășurate la nivelul cercurilor 

metodice de specialitate; 

 Activitatea didactică se desfășoară conform programelor școlare pe baza planificărilor 

calendaristice depuse de fiecare membru al catedrei; 

 Se manifestă deschidere și receptivitate din partea tuturor membrilor catedrei, capabili să 

integreze în actul educațional noi metode și mijloace de predare sau de evaluare, 

majoritatea membrilor catedrei participând în ultimii ani la programe de perfecționare; 

            Puncte slabe: 

 Neconcordanta intre materiile înrudite si/sau complementare ; 

  Se constata un interes scăzut din partea elevilor pentru studiul științelor exacte;  

 Se constata un nivel scăzut al cunoștințelor cu care sosesc elevii din școala generala, la 

testele inițiale elevii obținând rezultate foarte slabe – mediile pe clase fiind sub nota 5; 

  Deprinderile de calcul matematic sunt scăzute, întâmpinându-se greutăți chiar si la 

calcule foarte simple deoarece, elevii au fost obișnuiți sa facă calculele, cu ajutorul 

calculatorului, pierzându-si deprinderile de lucru manual;  

 Exista o slaba capacitate de transfer a cunoștințelor de la o materie la alta; 

  La nivelul tuturor colectivelor didactice se manifesta o atitudine de suficienta, majoritatea 

elevilor mulțumindu-se cu nota minima; 

  Frecvența elevilor a fost scăzută (este adevărat ca foarte multe absențe erau motivate), 

rezultatele slabe datorându-se și acestui fapt. 

        OPORTUNITATI : 

 In condițiile in care prin modificarea metodologiei la examenul de Bacalaureat 

obiectele din Aria curriculară matematică și  științele naturii deveneau opționale 

pentru proba scrisa Ed) era de așteptat o creștere a interesului elevilor pentru aceste 

materii; 

  Era de așteptat ca măcar elevii din clasele terminale sa fie interesați de studiul  acestor 

materii, să solicite profesorii si să participe la consultațiile care au fost organizate la 

școală;  

 Pentru  creșterea gradului de atractivitate a orelor au fost folosite si metode modern de 

lucru (experiment, demonstrație, vizionare de filme didactice , etc ) insa rezultatele 

nu au fost la nivelul aș  

  Existenta unei baze de teste in platforma INSAM ce pot fi folosite in lucrul la clasa si 

in cel individual 

        AMENINTARI : 

 Scăderea încrederii si a interesului profesorilor fata de activitatea de predare in 

condițiile neimplicării elevilor in activitatea educațională;   

  Migrația in viitor a elevilor spre alte profile si specializări la care obiectele din aria 

curriculara științele naturii sa nu mai fie materii de examen la bacalaureat;  
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  Folosirea excesiva a  mijloacelor vizuale in predare face posibila reducerea 

cunoștințelor acumulate la elemente de tip anecdotic in detrimentul celor ce vizează 

calculele matematice; 

  Folosirea negândita numai a testelor cu nivel scăzut de dificultate sau numai a celor cu 

itemi obiectivi poate crea o falsa opinie in condițiile in care examenele finale pun in 

mai mare măsură pe itemii cu caracter subiectiv. 

 

 

4. Situatia scolara pentru fiecare profesor  

       SITUATIA SCOLARA PENTRU FIECARE COLECTIV DE ELEVI 

Clasa Nr. 

elevi 

Materia  Profesor Promovați Nr. 

corig. 

Nr, 

S.N. 

Media  Observații 

 

IXA 29 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie  

TIC 

Apostolescu 

C. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Gheorghe C. 

Dobra V. 

24 

27 

29 

 

29 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,78 

5,93 

5,00 

 

7,93 

 

 

IXB 28 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Dragomir C. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Gheorghe C. 

Dobra V. 

28 

27 

28 

 

27 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

6,12 

5,29 

5,21 

 

7,35 

 

IXC 26 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

Dragomir C. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Gheorghe C. 

Dobra V. 

19 

23 

26 

 

23 

4 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

3 

 

5,73 

5,78 

6,72 

 

7,78 

 

IXD 20 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

Nițoi L. 

Tomescu A. 

DarieM. 

Necula S. 

Dobra V. 

15 

16 

20 

18 

18 

1 

 

 

 

4 

4 

1 

2 

2 

6,25 

5,37 

5,18 

9,72 

7,50 

 

IXP1 16 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Nițoi L. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Necula S. 

Dobra V. 

10 

10 

9 

12 

12 

 

1 

 

 

2 

5 

7 

5 

4 

5,33 

5,36 

2,50 

8,91 

5,08 

 

IXP2 18 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Nițoi L. 

Tomescu A. 

Darie M. 

Necula S. 

Dobra V. 

13 

16 

15 

15 

15 

3 

 

 

 

2 

 

1 

3 

3 

5,50 

6,75 

6,46 

8,86 

8,60 

 

XA 28 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Dragomir C. 

Ștefan C. 

Toader M. 

Gheorghe C. 

Dobra V. 

24 

27 

26 

 

28 

4 

 

2 

 

1 

2 

 

 

1 

5,57 

6,81 

5,41 

 

8,66 

 

XB 23 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Manolescu 

A. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Gheorghe C. 

15 

23 

23 

 

23 

6 

 

 

1 

2 

 

5,28 

5,65 

5,50 

 

8,04 
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Dobra V. 

XC 17 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Apostolescu 

C. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Necula S. 

Dobra V. 

14 

17 

16 

19 

17 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

5,14 

6,70 

5,32 

9,61 

9,23 

 

XD 17 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Informatică  

Dragomir C. 

Tomescu A. 

Toader M. 

Gheorghe C. 

Dobra V. 

Dobra V. 

8 

16 

15 

 

17 

1 

6 

 

1 

3 

2 

2 

5,25 

5,75 

5,00 

 

8,52 

6,49 

 

XE 23 Matematică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Apostolescu 

C. 

Toader M. 

Gheorghe C. 

Dobra V. 

23 

23 

 

23 

 

 

 

 6,41 

5,58 

 

9,19 

 

 

XP 25 Matematică 

Fizică 

Chimie 

 

Dragomir C. 

Tomescu A. 

Darie M. 

20 

23 

19 

 

 

 

 

5 

2 

6 

5,12 

5,50 

5,36 

 

XIA 22 Matematică 

TIC 

Dragomir C. 

Dobra V. 

22 

22 

  

 

6,11 

10 

 

XIB 17 Matematică 

Chimie  

Biologie 

TIC 

Apostolescu 

C. 

Toader M. 

Gheorghe C. 

Dobra V. 

14 

16 

 

17 

3 

1 

 

 

 

 

 

5,08 

6,25 

 

10 

 

XIC 15 Matematică 

TIC 

Dragomir C. 

 

14 

15 

1  5,53 

10 

 

XID 12 Matematică 

Fizică 

Chimie 

TIC 

Apostolescu 

C. 

Tomescu A. 

Darie M. 

Dobra V. 

5 

12 

12 

12 

7 

 

 

 

 

 

4,25 

5,50 

6,50 

6,50 

 

XIP 19 Matematică 

Fizică 

Chimie 

Dragomir C. 

Ștefan C. 

Darie M. 

 

17 

19 

14 

2 

2 

4 

 

 

 

3 

 

5,29 

6,21 

4,86 

 

 

XIIA 25 Matematică 

TIC 

Apostolescu 

C. 

Dobra V. 

18 

25 

7  5,60 

9,96 

 

 

XIIB 17 Matematică 

Chimie 

Biologie 

TIC 

Apostolescu 

C. 

Darie M. 

Gheorghe C. 

Dobra V. 

6 

16 

 

17 

11 

 

 

1 

4,67 

6,50 

 

8,17 

 

XIIC 21 Matematică 

TIC 

Dragomir C. 

Dobra V. 

15 

21 

6  5,29 

9,71 

 

 

5. Pregatirea pentru examenele nationale   
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NR 

.CR

T 

NUME SI 

PRENUME 

PROFESOR 

DISCIPLINA CLASA ZIUA DE 

PREGATIR

E 

NR. SEDINTE 

DESFASURAT

E 

PROMOVABI

LITATE BAC 

1. Apostolescu 

Camelia 

Matematică XII A, B Vineri/ 

Miercuri 

32 XIIA 87,5% 

XIIB 50% 

 

2. Dragomir 

Cristina Doina 

Matematică XIIC Luni  30 XIIC 100% 

  

 

 

6. Pregatirea pentru concursurile  scolare  

Au fost pregătiti5 elevi pentru concursul de matematică Adolf Haimovici de profesorii Dragomir 

Cristina și Apostolescu Camelia 

7. Rezultate la olimpiade si concursuri scolare  

8. Activitati metodice(  la nivel de catedra, de cerc metodic, de scoala, de judet : lectii deschise, 

referate , lucrari prezentate la cercuri , simpozioane , etc ) 

-Supraveghetori la olimpiada de matematică faza locală 26.02.2017 -prof. Dragomir Cristina și 

Apostolescu Camelia 

-Supraveghetori la olimpiada de matematică aplicată ”A, Haimovici” 10.03 2017-prof. Dragomir 

Cristina și Apostolescu Camelia 

- Corectori Examen simulare bac 15.03.2017 - prof. Dragomir Cristina și Apostolescu Camelia 

- Corector Examen bac 07.06.2017 - prof. Dragomir Cristina 

9. Prezenta la cercuri pedagogice  

   

Nr.crt. Cercul 

pedagogic 

Locul de 

desfasurare a 

cercului 

Data 

activitatii 

Tema activitatii Participanti 

1. Cerc metodic 

profesori 

matematică 

Liceul 

Tehnologic 

Energetic 

Câmpina 

27.03.2017 Șiruri de integrale. 

Aspecte metodico-

științifice. 

Dragomir Cristina 

Apostolescu 

Camelia  

Nițoi Luiza 

Manolescu Andreea 

5.  Cerc metodic 

profesori 

chimie 

Liceul Militar 

”Dimitrie 

Cantemir” 

Breaza 

06.04.2017  Darie  Mădălina 

Toader Mariana 

6.  Cerc metodic 

proesori 

fizică 

Liceul 

Tehnologic 

Energetic 

Câmpina 

30.03.2017 Metode și tehnici de 

lucru pentru 

creșterea eficienței 

procesului de 

învățământ 

Tomescu Anamaria 

7.  Cerc metodic 

proesori 

informatică 

Liceul Tocilescu 

Mizil 

03.04.2017 Metode și tehnici de 

lucru 

Dobra Victoria 

 

 

10. Perfectionari  ( cursuri metodice si de formare ,  grade didactice:inspectii curente, speciale ) 

Perfecționare Curs Management de proiect, desfășurat la Colegiul Tehnic Constantin Istrati Câmpina , 

profesori participanți : Dragomir Cristina, Apostolescu Cmelia;  

Forumul educational Magister 12.05.2017 participant Apostolescu Camelia 

11. Climatul in randul cadrelor didactice  este unul pozitiv de ințelegere, încredere, colaborare. 

Climatul favorabil este un factor important în obținerea performanței. 
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12. Activitati ale cadrelor didactice la nivelul catedrei /scolii ( activitati curriculare si 

extracurriculare) 

 

Nr.crt Numele si 

prenumele 

Clasa Tema activitatii Data  Nr. 

participanti 

1. Apostolescu 

Camelia 

 Sf. Andrei – tradiții și 

obiceiuri 

28 noiembrie 

2016 

15 

2. Apostolescu 

Camelia 

 Trafic de persoane 28 septembrie 

2016 

67 

3. Apostolescu 

Camelia 

 Matematică distractivă 1 decembrie 

2016 

22 

4.  Tomescu Anamaria a XI- a D Ziua educației  5 octombrie 

2016 

12 

5.  Dobra Victoria  Violența în școală 23 noiembrie 

2016 

27 

6. Dobra Victoria  Recunoaște-ți dușmanii 3 noiembrie 

2016 

52 

 

 

 

 

CATEDRA OM SI SOCIETATE 
I. COMPONENȚA CATEDREI 

 

 
NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

PROFESORU

LUI 

FACULTATEA 

ABSOLVITĂ 

ÎNCADRAT  

PE CATEDRA … 

VECHIME 

 

GRA

DUL 

DID

ACTI

C 

1. NEGOIŢĂ 

GH. 

ELENA  

OFELIA 

(20.12.1972

)  

Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia 

Facultatea de Ştiinţe 

Specializarea Istorie - Arheologie  

(1991-1997)  

Cursuri de perfecționare                        

Mai-iun. 2011 - INSAM (Instrumente digitale de 

ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul 

preuniversitar). 

Nov. 2011 – Proces educațional optimizat în 

viziunea competențelor societății cunoașterii. 

Învățare pentru societatea cunoașterii. 

Apr.-iul. 2012 – Formarea continuă a profesorilor 

de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii. 

Febr.-apr. 2015 – Management educațional 

Mart. 2015 – Google Education 

ISTORIE 19 ani  I 

2007 

2. GEANTĂ  

NICOLAE 

(28.04.1969

) 

Universitatea Bucureşti  

Facultatea de Geografie  

Specializarea Geografie (1996-2000) 

Master  

Universitatea Bucureşti  

Facultatea de Geografie 

Gestiunea durabilă a peisajelor geografice prin 

organizare şi amenajare regională (2000) 

Doctorat 

GEOGRAFIE 16 ani I 

DR. 

2009 
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Universitatea București 

 Facultatea de Geografie  

Impactul asupra industriei petroliere din 

municipiul Câmpina şi arealul adiacent (2009) 

Cursuri de perfecționare 

2002 - Certificat de competenţe lingvistice 

(Engleză)  

2004 - AEL  

2008 – lansare carte    Dinamica populației în 

arealul adiacent municipiului Câmpina.    

2009 –Dinamica urbană a municipiului Câmpina 

și impactul său în arealul de influență (lansare 

carte).  

2009 - Amenajări teritoriale în nordul jud. 

Prahova (comunicare științifică - Simpozion 

internațional 2H2S, București-Sinaia).  

2010 - România – interferențe religioase între est 

și vest (comunicare științifică- Societatea de 

Geografie – Filiala Prahova).  

2010 - Lansare carte Dinamica restructurării 

postdecembriste în municipiul Câmpina și arealul 

său adiacent (lansare carte).  

2011 - Axele port planet (comunicare științifică - 

Societatea de Geografie – Filiala Prahova).                                        

 iunie 2011 - INSAM (Instrumente digitale de 

ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul 

preuniversitar).  

2013 - Qvo vadis U.E? (comunicare științifică - 

Simpozionul internațional Geografia în școală - 

Colegiul I.L.Caragiale - Ploiești) 

Mart. 2015 – Google Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUGĂNAR

U GH. 

LUMINIŢ

A  

ELENA 

(27.08.1976

) 

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti 

Facultatea de Filozofie şi Jurnalism 

Specializarea Filozofie 

Universitatea Bucureşti  

Facultatea de Psihologie  

Specializarea Psihologie (2010) 

Master 

Universitatea de Petrol și Gaze – Ploiești 

Consiliere școlară și dezvoltarea carierei (2012) 

 Cursuri de perfecționare 

1999 - Alegerea manualelor, Evaluare, 

Curriculum, Rezolvarea conflictelor, Inteligenţe 

multiple – tratare diferenţiată, Tehnologia 

informaţiei.  

2000-2001 - Cultură civică. 

2004 - Formare şi responsabilizare civică prin 

educaţie. 

2006 - Drepturile omului, refugiaţii şi UNHCR. 

2008  – AEL  

iunie 2011 - INSAM (Instrumente digitale de 

ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul 

preuniversitar).  

Nov. 2011 – Proces educațional optimizat în 

viziunea competențelor societății cunoașterii. 

C.S.U 21 ani I 

2013 
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Învățare pentru societatea cunoașterii. 

Febr. – apr. 2012 – Management educațional. 

Sept.-nov. 3013 - Cadrul didactic – un 

profesionist în învățământ. 

Nov. 2013 - Înregistrarea electronică a 

autoevaluarii.  

Dec. 2013 –  Formarea formatorilor. 

2014-2015 - E-Autocalitate în unitățile școlare din 

regiunile Sud Est și Muntenia Sud 

2014-2015- E-Mentor: Dezvoltarea de competențe 

și abilități TIC și Mentorat educațional al 

persoanelor cu dizabilități, pentru profesori.  

2015 - Utilizarea instrumentelor online în 

educație. 

Mart. 2015 – Google Education. 

Apr.-mai 2016 - Instrumente multimedia în 

școală.   

 

 

 

 

 

 

4. MUŞAT 

GH. 

GEORGE  

CĂTĂLIN 

(10.08.1974

) 

Universitatea „Valahia” Târgovişte 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Specializarea Teologie Ortodoxă şi Asistenţă 

Socială 

Universitatea București 

Facultatea de Istorie  

Specializarea Istorie  

Curs ID – reconversie profesională  

(oct. 2015 -  

Master  

Universitatea „Valahia” Târgovişte 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Pastorală şi Misiune în Context European (2006) 

Cursuri de perfecţionare: 

1999 - Alegerea manualelor. Evaluare. 

Rezolvarea conflictelor. Inteligenţe multiple – 

tratare diferenţiată. Tehnologia informaţiei. 

2005 - Acces la educaţie pentru grupuri 

dezavantajate. 

2009 - ECDL  

Mart.-apr. 2010 - Comunicarea eficientă şi 

elemente de managementul conflictului.  

2010 -2011 - Prevenirea violenţei în şcoli 

2010-2011 - EDU TIC 1 (Tehnici şi metode de 

integrare a TIC, internet şi multimedia în educaţia 

preuniversitară); EDU TIC 2  

( Multimedia în educaţie). 

2012 – Competențe TIC în curriculumul școlar. 

RELIGIE 16 ani  I 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OANCEA 

M. 

VICTOR  

MIHAI 

(11.10.1977

) 

Universitatea Ecologică – București 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Specializarea Educație Fizică și Sport  (Fotbal) 

(2004) 

EDUCAŢIE  

FIZICĂ 

- - 

6. VASILE C. 

DANIEL 

(28.11.1971

) 

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport 

– Bucureşti 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Specializarea Educaţie Fizică şi Sport (1995) 

EDUCAŢIE  

FIZICĂ 

17 ani DEF

. 

2001 
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7. 

 

MITREA 

C. 

DANIEL  

MIHAIL 

(26.01.1974

) 

 

Academia Națională de Educație Fizică și Sport 

– București 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Specializarea Educație Fizică și Sport (1996) 

 

EDUCAȚIE 

FIZICĂ 

  

3 ani 

 

DEF

. 

1999 

8. ANDREI I. 

C. DĂNUŢ 

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti 

Facultatea de Muzică 

Specializarea Pedagogie Muzicală (2003) 

Cursuri de perfecţionare: 

2011 – INSAM 

Nov. 2014-ian. 2015 – Direcții moderne în 

psihopedagogia specială. 

EDUCAŢIE  

MUZICALĂ 

20 ani I 

2013 

9. CONSTAN

TINESCU 

M. D.  

ELENA 

CARMEN 

(31.01.1977

) 

Liceul de Artă – Ploiești (1996) EDUCAȚIE  

PLASTICĂ 

 

5 ani - 

 

 

 

II. OBIECTIVELE STABILITE PRIN PLANUL MANAGERIAL 

 

      Scopul predării istoriei, geografiei şi ştiinţelor socio-umane  în secolul XXI  are în vedere 

cunoaşterea dezvoltării economice, sociale, politice, culturale a omenirii, în care se îmbină componenta 

locală, naţională, europeană, universală, trecerea accentului de la informativ  la   formativ,   o  abordare   

inter   şi    multidisciplinară   sub    aspectul multiculturalităţii  şi   multiperspectivităţii,   dezvoltarea   

gândirii   critice  a   elevilor,  a capacităţii  lor  de  analiză  şi   interpretare  a  evenimentelor,  

proceselor  din  natură  şi societate. Avand în vedere aceste coordonate, activitatea Catedrei de istorie, 

geografie şi socio-umane îşi  propune   drept   scop   realizarea  unei activităţi de calitate în predarea şi 

însuşirea cunoştinţelor. 

1. Gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ şi eficientizării acestuia 
(Încadrarea personalului didactic ţinând cont de principiul continuităţii; Studierea programelor şcolare 

şi analizarea acestora; Studierea manualelor alternative;  Completarea documentelor școlare; 

Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice; Analiza activităţilor anului şcolar 2015-2016; Proiectarea 

activităţilor pentru anul şcolar 2016-2017; Perfecționări; Cercuri pedagogice, Olimpade și concursuri 

școlare). 

2. Gestionarea resurselor în scopul organizării procesului de învăţământ 

(Amenajarea/Reamenajarea cabinetelor de istorie, geografie, C.S.U, religie și a sălii de sport; 

Realizarea unor puncte de informare şi documentare  specifice fiecărui cabinet).                                                                        

3. Evaluare în scopul urmăririi progresului/ regresului şcolar şi al verificării cunoştinţelor 

elevilor (Testări iniţiale şi finale cu bareme clar si precis stabilite de notare; Evaluări ritmice; 

Pregătirea elevilor pentru: recuperarea rămânerilor în urmă, examenul de bacalaureat 2017 și 

olimpiadele şi concursurile şcolare). 

4. Potenţarea laturii educative a procesului de învăţământ prin organizarea de activități 

extracurriculare specific fiecărei discipline. 

5. Asigurarea calităţii actului educaţional. 

 

III. ANALIZA SWOT: 

 

ISTORIE 

Puncte tari: 

Existenţa unui colectiv didactic  bine pregătit, cu grade didactice şi experienţă profesională, implicat 

activ în activităţi variate. 
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Preocuparea   pentru   perfecţionarea   continuă,   prin     participarea   la   cursuri. 

Interes crescut pentru implementarea unor proiecte şi parteneriate educaţionale. 

Tematica interesantă propusă de această disciplină. 

Posibilitatea unor activități alternative (excursii, vizionări de filme, etc.). 

Puncte slabe:  

Programele foarte încărcate. 

Conținutul programei de clasa a XI-a care are foarte puține tangențe cu ceea ce studiază istoria ca 

știință. 

Absenteismul care   încetinește  ritmul  activităţii  instructiv-educative.  

Programul încărcat al elevilor. 

Nivelul slab al pregătirii elevilor care nu permite obţinerea de performanţe la olimpiade şcolare și 

concursuri școlare. 

Lipsa unui calculator și videoproiector în Cabinetul de istorie.  

Sporadica  utilizare a mijloacelor activ-participative în realizarea activităţilor. 

Oportunităţi: 
Existența unui Cabinet de specialitate. 

Existența CDI. 

Accesul la informaţie.  

Dezvoltarea   unor   relaţii   de  parteneriat cu diferite instituţii. 

Ameninţări: 

Slaba pregătire a elevilor care vin la liceul nostru.  

Numărul mare de corigenți. 

Mediile familiale din care provin elevii și nivelul de educație al acestora. 

GEOGRAFIE 

Puncte tari: 
Atractivitatea disciplinei. 

Puncte slabe:  
Materialul didactic insuficient, manualele școlare care nu sunt actualizate.  

Program școlar  solicitant care nu a permis implicarea în mai multe activități extrașcolare. 

Colectiv de elevi mediocru sau foarte slab și de aici lipsa unor performanţe la olimpiade şi concursuri 

şcolare. 

Oportunităţi: 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Poliţie, 

instituţii culturale) în organizarea activităților educative  și  extracurriculare. 

Existenta comisiilor de lucru din școală care oferă experiențe noi. 

Logistică acceptabilă la Amfiteatrul CDI.  

Elaborarea unor programe de pregătire suplimentară pentru examenul de Bacalaureat. 

Ameninţări: 

Reducerea numărului de ore la disciplina geografie prin reducerea numărului de clase. 

Salariile mici din învățământ.  

Dezinteresul unor elevi atât față de școală cât și față de geografie. 

Profiluri şi specializări neatractive pentru piaţă - prin urmare sunt accesate numai de către elevii foarte 

slabi. 

Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa 

şcolară. 

RELIGIE 

Puncte tari:    
Comunicarea foarte uşoara cu elevii datorita materiei atractive și interesante. 

Puncte slabe:  

Lipsa unui cabinet de religie ceea ce face ca această materie să se intersecteze de multe ori la proiecţii 

în CDI cu alte materii. 

Oportunităţi:  

Existenta CDI. 

Ameninţări:    
Absenteismul și lipsa de motivație a elevilor față de școală. 
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EDUCAȚIE FIZICĂ 

Puncte tari: 

Explicații și demonstrații ale structurilor tehnico-tactice  pe înțelesul elevilor. 

Îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne. 

Puncte slabe:  

Frecvența redusă a elevilor la orele de educație fizica și sport.  

Participarea la orele de educație fizică și sport fără echipament adecvat. 

 

IV. SITUAȚIA ȘCOLARĂ A ELEVILOR / PROFESOR LA SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR 

2015-2016 

 

 

SITUAȚIA ȘCOLARĂ / DISCIPLINĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 

 
Nr. 

crt. 

Disciplina Nr. 

total 

clase 

Nr 

total 

elevi 

Promovaţi Procent 

promovab. 

% 

Nr elevi 

corigenți 

Nr. elevi  

cu SN 

1. ISTORIE 18 375 332 88,53% 21 22 

2. GEOGRAFIE 19 394 371 94,16% 10 13 

3. C.S.U 17 399 371 92,98% - 28 

4. RELIGIE 19 401 394 98,25% - 7 

5. EDUCAŢIE FIZICĂ 20 421 404 95,96% - 17 

6. EDUCAȚIE MUZICALĂ 2 41 41 100% - - 

7. EDUCAȚIE PLASTICĂ 2 41 41 100% - - 

 

V.  RAPORT SIMULARE BAC 2017 

 

Data simulării: 17.03.2017 – Geografie; Logică; 

Clasele din cadrul Colegiului Tehnic „Constantin Istrati” care pot susține BAC 2017 – proba E - d la 

disciplinele din aria curriculară „Om şi Societate”: 

 

 

 

 

Nr

. 

crt

.  

Numele si prenumele 

profesorului 

Disciplina 

predată 

Total 

clase  

în 

încadrare 

Total 

elevi 

Total 

Promova

ți 

% Tota

l 

Cori

genți 

Total 

S.N. 

1. NEGOIŢĂ OFELIA Istorie 18 375 332 88,53% 21 22 

2. GEANTĂ NICOLAE Geografie 19 394 371 94,16% 10 13 

3. JUGĂNARU LUMINIŢA  C.S.U 17 399 371 92,98
% 

- 28 

4. MUŞAT GEORGE  Religie 19 401 394 98,25% - 7 

5. OANCEA MIHAI Ed. fizică 16 334 318 95,20% - 16 

6. VASILE DANIEL Ed. fizică 3 64 63 98,43 

% 

- 1 

7. MITREA DANIEL Ed. fizică 1 23 23 100% - - 

8. ANDREI DĂNUȚ Ed. 

muzicală 

2 41 41 100% - - 

9. CONSTANTINESCU C. Ed. plastică 2 41 41 100 % - - 

Nr. crt. Clasa Nr. total elevi în clasă 

1. XII A 25 

2. XII C 22 

Total 2 clase 47 elevi 
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Opţiunile elevilor pentru BAC 2017 – proba E - d la disciplinele din aria curriculară „Om şi Societate” 

sunt următoarele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Profesor Disciplina Clasa Nr. total  

de elevi  

în clasă 

Nr. elevi  

care au optat 

pt. disciplină 

Total elevi 

/ Profesor 

Total elevi 

/ 

Disciplină 

 

Ziua și 

ora 

 pt. 

pregătire 

 

1. GEANTĂ 

NICOLAE 

Geografie 

 
XII A 25 3 11 11 

(GEOGR

AFIE) 

Miercuri 

- 13,00 XII C 22 8 

2. JUGĂNARU 

LUMINIȚA 

Logică 

 
XII A 25 21 34 34 

(LOGIC

Ă) 

Vineri - 

14,00 

 
XII C 22 13 



6. Interpretare cantitativă 

 
Profesor Disciplina Clasa Preze

nţi 

Absenţi 1-

1,99 

 

2-2,99  3-

3,99 

 

4- 

4,99 

 

5-5.99  6- 

6,9

9  

7-

7,9

9  

8-

8,9

9  

9-10  Procent promov.  (%) 

Geantă 

Nicolae 

Geografie XII A 3 - - 1 - - 1 - - - 1 66, 66 % 

XII C 8 - - - 4 2 1 1 - - - 25,00 % 
TOTAL 2 clase 11 - - 1 4 2 2 1 - - 1 36,36 % 

Jugănaru  

Luminița 

Logica 

 
XII A 19 2 0 4 7 4 1 2 0 0 1 21,05% 
XII C 12 1 1 5 2 3 0 1 0 0 0 8,33% 

TOTAL 2 clase 31 3 1 9 9 7 1 3 0 0 1 16,12% 

 

VI. RAPORT BAC 2016 – SESIUNEA I 

 
Nr. 

crt. 

Profesor Clasa Înscriși în 

BAC/ 

Sesiunea I 

Promovați Respinși/ 

Neprezentați 

Procent 

promov. 

% 

Rezultate pe grupe de medii 

Sub 

nota 5 

5- 

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

1. Geantă 

Nicolae 

XII A 4 3 1 75,00% 1 - 1 1 - 1 - 

XII C 4 4 - 100% - 3 - - - 1 - 

Total/profesor 2 clase 8 7 1 87,50% 1 3 1 1 - 2 - 

2.  Jugănaru 

Luminița 

XIIA 15 12 2 (respinși) 

+ 

1 (neprez.) 

85,71% 2 2 2 3 3 2 - 

XIIC 11 9 1 (respins) 

+ 

1 (neprez.) 

90,00% 1 1 1 3 3 1 - 

Total/profesor 2 clase 26 21 3 (respinși) 

+ 

2 (neprez.) 

87,50% 3 3 3 6 6 3 - 

 

RAPORT BAC 2016 – SESIUNEA II 

 
Nr. 

crt. 

Profesor Clasa Înscriși în 

BAC/ 

Sesiunea I 

Promovați Respinși/ 

Neprezentați 

Procent 

promov. 

% 

Rezultate pe grupe de medii 

Sub 

nota 5 

5- 

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 
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1. Geantă 

Nicolae 

XII A 1 - 1 (neprez.) 0% - - - - - - - 

XII C 2 - 2 0% 2 - - - - - - 

Total/profesor 2 clase 3 - 3 0% 2 - - - - - - 

2.  Jugănaru 

Luminița 

XII A 3 2 1 (neprez.) 100% - - - 1 1 - - 

XII C 1 1 - 100% - - - 1 - - - 

Total/profesor 2 clase 4 3 1 (neprez.) 100% - - - 2 1 - - 0 

 

VII. SITUAȚIA ORELOR DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ 

 

1. Pregătire remedială în cursul anului școlar 2015-2016 

 
Nr.

crt. 

Profesor Disciplina 

predată 

Clasa Ziua pregătirii Nr. şedințe 

pregătire 

desfășurate 

Nr. elevi 

prezenți 

Data/Ora 

1. NEGOIŢĂ OFELIA Istorie IX, X Luni - - - /14,00 

2. JUGĂNARU LUMINIŢA  C.S.U IX Marți - - - 

 

 

 

 

 

2. Pregătire pentru olimpiade și concursuri școlare 

 
Nr. 

crt. 

Numele si prenumele profesorului Disciplina 

predată 

Ziua de pregătire Nr. ședințe 

pregătire 

desfășurate 

Data/Ora Nr. elevi 

prezenți 

1. GEANTĂ NICOLAE Geografie Marți 3  2 (IXA) 

Marți 4  2 (XII A) 

2. OANCEA MIHAI  Educație 

fizică 

Marți / Baschet băieți   15,00 8 

Miercuri/ Fotbal băieți  15,00 15 

Vineri / Baschet fete   8 

 

3. Pregătire pentru bacalaureat 2016 – sesiunea I   
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4. Pregătire pentru bacalaureat 2016 – sesiunea II 

 
Nr. 

crt. 

Profesor Disciplina 

predată 

Data Ziua Ora 

1. JUGĂNARU LUMINIŢA Logică 21.08.2017 luni 10,00 

22.08.2017 marți 10,00 

 

5. Pregătire pentru corigenții claselor a IX-a, a X-a și a XI-a (sept. 2017) 

 
Nr. 

crt. 

Profesor Clasa Ziua pregătirii Data Ora 

1. NEGOIȚĂ 

OFELIA 

IX Luni 04.09.2017 9,00 

X Marți 05.09.2017 9,00 

XI Miercuri 06.09.2017 9,00 

2. GEANTĂ  

NICOLAE 

IX Miercuri 30.08.2017 8,00 

X Joi 31.08.2017 8,00 

 

VIII. REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

 
Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

profesorului 

Disciplina 

Predată 

Concursul Rezultatul obținut 

1. GEANTĂ  

NICOLAE 

Geografie Olimpiada de geografie (1 elev) - 

Comunicări științifice ale elevilor (2 elevi) Mențiune (2) 

2. JUGĂNARU 

LUMINIȚA 

C.S.U Concurs național - Nașterea Domnului - renașterea bucuriei 
(Proiect avizat MEN inclus în  CAERI Nr.2723 /3.03.2017, ediția 

VI, Iași. Coordonator elev Olteanu Mihaela Georgiana- IX A) 

Diplomă participare 

Concurs regional de felicitări - Minunea de la Bethlehem Premiul I și 

Nr.

crt. 

Profesor Disciplina 

predată 

Clasa/Nr. elevi 

înscriși la Bac 

la disciplina 

predată 

Ziua 

pregătirii 

Nr. ședințe 

pregătire 

desfășurate 

Data/ 

Ora 

Nr. elevi 

prezenți 

1. JUGĂNARU LUMINIŢA Logică XII A (15 elevi) 

 

XII C (11 elevi) 

Vineri  13-14 6 (XII A) 

7 (XII C) 

2. GEANTĂ NICOLAE Geografie XII A (3) Marți 10 14-15 3 

XII C (6) Marți 10 14-15 6 
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(Proiect avizat MEN  inclus în  CAERI Nr. 248/29.12. 2016, 

editia V, Neamț . 

Coordonator elev Olteanu Mihaela Georgiana-IX A) 

Mențiune 

Concurs județean – Bucuria dăruirii (Proiect avizat MEN  inclus 

în  CAEJ 2017 - Nr. 1582/22.12.2016, editia  I, Constanța. 

Coordonator elev Olteanu Mihaela Georgiana- IX A) 

Diplomă participare 

Concurs județean – Călătorind prin satul românesc (Proiect 

avizat MEN  inclus în  CAEJ Nr. 512/27.02. 2017, editia  I, 

Prahova. Coordonator elev Tudor Florentina – IX A) 

Diplomă participare 

3. OANCEA  

MIHAI 

Ed. fizică Fotbal băieți / Snaia / oct. 2016  Locul II 

Baschet băieți / Sinaia / nov. 2016 Locul II și IV  

Baschet fete / Câmpina / ian. 2017   Locul II (3) 

Atletism Locul III 

 

 

IX. ACTIVITĂȚI METODICE (la nivel de: catedră, școală, cerc metodic, județ, ca de ex.: lecții deschise, referate, lucrări, simpozioane) 

 
Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

profesorului 

Activitatea 

 

Calitatea 

în cadrul activității 

Data 

 

1. NEGOIȚĂ 

OFELIA 

Lecție deschisă – Marile religii ale lumii antice. 

(clasa IX A) 

Profesor susținător 

 

21.12.2016 

Raportul de activitate al Catedrei Om și Societate / 

sem. I/an școlar 2016-2017 

Șef catedră Febr. 2017 

2. GEANTĂ  

NICOLAE 

Lecție deschisă – Alcătuirea internă și dinamica 

scoarței. Plăcile tectonice. (clasa IX A) 

Profesor susținător 16.11.2016 

3. JUGĂNARU 

LUMINIȚA 

Lecție deschisă – Limbajul, axul sistemului psihic uman. 

(clasa X A) (P.V. nr.1395/15.12.2016) 

Profesor susținător 29.11.2016 

Lecție deschisă - Etapele dezvoltării personalității 

(P.V.nr.1750/24.03.2017) 

Profesor susținător 

 

24.03.2017 

Referat Comisia diriginților – Devieri 

comportamentale ale elevilor și combaterea acestora. 

Profesor susținător 

 

Iunie 2017 

Seminar  subregional, Bucuresti,  organizat de WIPO 

(Organizația Mondială pentru Proprietatea 

Intelectuală)  din cadrul Proiectului pilot  Educație 

pentru drepturile de proprietate intelectuală.  

Participant 

 

9-10 mai 2017 
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X.PREZENȚA LA CERCURI PEDAGOGICE 

 
Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

profesorului 

Locul de desfășurare al Cercului Data desfășurării 

Cercului pedagogic 

Tema Cercului pedagogic 

1. NEGOIȚĂ 

OFELIA 

Școala gimnazială  – Liliești 

Băicoi 

04.11.2016 Metode și tehnici de dezvoltare a competenței 

comunicaționale  

(Lecție deschisă, Referat) 

Colegiul Național Nicolae 

Grigorescu - Câmpina 

06.05.2017 Excursie Sibiu 

2. GEANTĂ  

NICOLAE 

Școala gimnazială - Călinești 18.11.2016 Particularități ale predării geografiei la clasele cu efective 

mici de copii. 

3. JUGĂNARU  

LUMINIŢA  

Liceul Simion Stolnicu - 

Comarnic 

25.11.2015 Modalități și mijloace utilizate în vederea creșterii gradului 

de atractivitate și eficiență a orelor de științe socio – umane. 

4. MUȘAT 

GEORGE 

Colegiul Național Nicolae 

Grigorescu - Câmpina 

24.10.2016 Tinerii și Biserica 

 

 Școala B. P. Hașdeu              

- Câmpina 

    02.05.2017 Anul Omagial al Sfintelor Icoane 

5. OANCEA  

MIHAI 

 

 

Liceul Tehnologic Energetic 

- Câmpina 

11.11.2016 Educația fizică școlară, cadru particular de favorizare a 

integrării sociale. 

Liceul Teoretic Azuga 19.05 2017 Tratarea diferenţiată în cadrul orelor de educaţie fizică şi 

sport. 

6. VASILE  

DANIEL 

Liceul Tehnologic Energetic 

- Câmpina 

 

11.11.2016 

 

Educația fizică școlară, cadru particular de favorizare a 

integrării sociale. 

Liceul Teoretic Azuga 19.05 2017 Tratarea diferenţiată în cadrul orelor de educaţie fizică şi 

sport. 

4. MUȘAT  

GEORGE 

Lecție deschisă – Legea morală a Vechiului 

Testament – Decalogul. (clasa X B) 

Profesor susținător 

 

24.10.2016 

5. OANCEA  

MIHAI 

Lecție deschisă – Alergarea de viteză – startul de jos 

și pasul alergător de viteză / Handbal – consolidarea 

aruncării la poartă – joc bilateral. (clasa XI A) 

Profesor susținător 

 

17.10.2016 

6.  VASILE  

DANIEL 

Lecție deschisă – Gimnastica acrobatică – repetarea 

legăturilor de exerciții / Forța – Dezvoltarea forței 

segmentare. (clasa X D) 

Profesor susținător 

 

13.12.2016 
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7. ANDREI  

DĂNUȚ 

Colegiul Național Mihai 

Viteazul – Ploiești  

24.11. 2016 Folclorul muzical 

Colegiul Național Al. I. Cuza 

- Ploieşti  

11.05.2017 Muzica uşoară 

 

XI. PERFECȚIONĂRI (cursuri metodice și de formare,  inspecții curente și speciale pt. grade didactice)  
Nr. 

crt. 

Profesor Cursul/Inspecția Data 

1. NEGOIȚĂ 

OFELIA 

Curs perfecționare – Formarea formatorilor Dec. 2016 – 

ian. 2017 

2. JUGĂNARU 

LUMINIȚA 

Program formare continuă - Educaţia pentru valori comportamentale şi 

atitudini, acreditat prin OMECS 3680/8.04.2015, furnizor CCD Prahova. 

Martie-aprilie 2017 

Program formare profesională - Manager de proiect (cod C.O.R. 242101, 

furnizor C School Consulting SRL, program autorizat de Ministerul Muncii, 

Solidaritătăţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, prin 

Autoritatea Naţională pentru Calificări) 

Iunie-iulie 2017 

3. MUȘAT 

GEORGE 

Curs de Reconversie profesională / Universitatea București / Facultatea de 

Istorie 

2015 – 2017 

Curs perfecționare – Formarea formatorilor Dec. 2016 - ian. 2017 

4. VASILE 

DANIEL 

Înscriere grad didactic II  

 

XII. ACTIVITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE LA NIVELUL CATEDREI/ȘCOLII 

 (activități curriculare și extracurriculare) 

 
Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

cadrului didactic 

Tema activității Data Nr. participanți 

/ Clasa 

Calitatea 

în cadrul activităţii 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOIȚĂ 

OFELIA 

 

 

 

 

 

 

9 octombrie – Ziua Holocaustului în 

România. Prezentare power-point 

Holocaustul în România. 

10.10.2016 

(luni) 

Elevii Colegiului 

Constantin Istrati 

Câmpina 

Organizator 

25 octombrie - Ziua Armatei. Simpozion 

festiv organizat de ,,Asociația cadrelor 

militare în retragere și rezervă - Câmpina,, la 

Casa de Cultură ,,Geo Bogza,, - Câmpina. 

Excursie București. Depunere de coroane. 

25.10.2016 

(marți) 

 

Membrii Cercului 

Cultul Eroilor CTCI 

Organizator 
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1 Decembrie – Ziua Naţională a României. 

Depunere de coroane. 

01.12.2016 

(marți) 

 

Elevii Colegiului 

Constantin Istrati 

Câmpina 

Organizator 

24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor 

Române. 

Simpozion festiv organizat în colaborare cu 

„Cultul Eroilor Regina Maria,, – Filiala 

Câmpina.  

Activitatea a cuprins: 

- Expuneri ale invitaților (Col. r. Bondoc 

Viorel, Vicepreședintele Asociației Cultul 

Eroilor "Regina Maria", Câmpina – 

Semnificația zilei de 24 Ianuarie; publicist 

Hogaș Ion – Personalitatea lui Al. I. Cuza) 

- Recitări de poezii patriotice (elevii clasei X 

E, coordonați de prof. Cernica Corina).  

- Scenetă Ocaua lui Cuza (elevii clasei X A, 

coordonați de prof. Cernica Corina) 

- Interpretarea cântecului Hora Unirii (elevii 

clasei X E, coordonați de prof. Andrei 

Dănuț) 

24.01.2017 

(marți) 

 

Membrii Cercului 

Cultul Eroilor CTCI 

Organizator 

Ziua Câmpinei. Aniversare la Casa de 

Cultură Geo Bogza  – Câmpina. Lansarea 

Anuarului Societății de Științe Istorice – 

Filiala Câmpina – Ediția 2016. 

08.01.2017 

 

Membrii Cercului Cultul 

Eroilor CTCI  

Participant 

29 Aprilie – Ziua Veteranilor (activitate 

organizată de Cultul Eroilor în Centrul Civic 

din Câmpina). 

29.04.2017 Membrii Cercului Cultul 

Eroilor CTCI 

Participant 

9 Mai – Ziua Independenței României, 

Ziua Victoriei, Ziua Europei (simpozion 

festiv organizat împreună cu Cultul Eroilor) 

10 Mai – Ziua Regalității în România 

09.05.2017 

(marți) 

Membrii Cercului Cultul 

Eroilor CTCI  

Clasa X E 

 

Organizator 

Ziua Eroilor (Înălțarea Domnului) – 

depunere de coroane. 

09.06.2016 

(joi) 

Clasa X E Organizator 
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2. 

 

 

 

 

GEANTĂ 

NICOLAE 

 

 

 

Ziua Educației - Facebook sau facefalse? 
(informare pericole rețele virtuale) 

05.10.2016 25 

(X A) 

Coordonator 

Vizită la Muzeul Național al Petrolului -

Ploiești 

21.10.2016 12 elevi 

(X A) 

Coordonator 

Simpozion - Discriminarea  

(invitat Consilier școlar Ruxandra 

Corodeanu) 

01.11.2016 61  elevi 

(XA, XB,XC) 

 

Coordonator 

 

Simpozion Lecție olandeză (invitati fam. 

pastor Nagel Jurjer și Nagel Loredana) 

02.11.2016 75  elevi 

(XA, XB,XC) 

Coordonator 

 

Simpozion Campionii se fac nu se nasc 

(invitat ex-gimnastul mondial Alin Jivan) 

03.11.2016 63   elevi 

(XA, XB,XC) 

Coordonator 

 

Colinde de Crăciun 

(CTCI și Primăria Câmpina) 

21-22.12. 

2016 

24 elevi 

(X A, XI B, XII A, XII C) 

Coordonator 

Simpozion Ziua Scrisului de mână  

(invitați: dr. Cristina Dinu, istoric Alin 

Ciupală, consilier local Florin Frățilă) 

26.01.2017       48 elevi   

(CTCI  

și CNNG) 

Coordonator 

 

 

 

9 Mai – Ziua Independenței României, 

Ziua Victoriei, Ziua Europei (simpozion 

festiv organizat împreună cu Cultul Eroilor) 

10 Mai – Ziua Regalității în România 

09.05.2017 

(marți) 

Membrii Cercului Cultul 

Eroilor CTCI  

Clasa X E 

Colaborator 

Patrula antidrog în școli (conștientizarea 

Elevilor cu privire la efectul drogurilor) 

(invitat: prof. Stelian Robu și un grup de 

liceeni din Codlea) 

 18.05.2017 100 Organizator 

3.   
JUGĂNARU  

LUMINIȚA 

Ziua mondială a Educației (vizită la 

Biblioteca Colegiului) 

05.11.2016 27 elevi 

(clasa IX A) 

Organizator  

Join to us to the Halloween party 28.10.2016 27 elevi 

(clasa IX A) 

Colaborator  

Să ne auto-cunoaștem! (activitate realizată 

în colaborare cu Fundația  Zamolxes) 

31.10.2016 27 elevi 

(clasa IX A) 

Organizator 

Cinematografia – lecții de viață (activitate 

realizată în colaborare cu Fundația  

Zamolxes) 

01.11.2016  27 elevi 

(clasa IX A) 

Organizator 

Istoria Olandei (invitati fam. Nagel Jurjer și 02.11.2016 80 elevi Participant 
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Nagel Loredana) (IX A, IX B, X A, XI B) 

Igiena personală și a mediului (invitat dr. 

Duță    Genoveva) 

04.11.2016 54 elevi 

(IX A, IX B) 

Organizator 

Ziua internatională pentru toleranță 

(activitate CDI) 

16.11.2016 24 elevi 

(IX A) 

Organizator 

Colinde de Crăciun 22.12.2016 27 elevi 

(IX A) 

Organizator 

8 Ianuarie – Ziua Câmpinei. 514 ani de 

atestare documentară (activitate desfășurată 

la Casa de Cultură – Câmpina). 

09.01.2017 24 elevi 

(clasa X E) 

Participant 

 

 

Fii un consumator informat!  14.03.2017 27 elevi  

(IX A) 
Organizator 

Lumea invențiilor, mărcilor și brevetelor. 18.05.2017 27 elevi  

(IX A) 
Organizator 

Etica în afaceri - sesiune de comunicări 

științifice și vizionare de film. 

15.05.2017 60 elevi 

(X D, X E,  

XI P) 

Organizator 

De vorbă cu  medicul  școlii  22.05.2017 IXA Organizator 

Contexte diverse ale violenței, discriminării 

și toleranței în educația contemporană a 

adolescenților. 

14.03. 2017 25 elevi 

(IX A) Co-organizator 

4. 
MUȘAT 

GEORGE 

Excursie București (organizată de Asociația 

Cultul Eroilor – Câmpina). 

23.10.2016 

 

8 elevi 

Membri 

ai Cercului Cultul eroilor 

din CTCI 

Profesor însoțitor 

25 octombrie - Ziua Armatei  

(depunere de coroane) 

25.10.2016 10 

(XI A, XII B) 

Coordonator 

 

1 Decembrie – Ziua Naţională a României 

(depunere de coroane) 

01.12.2016 10 Colaborator 

Colinde de Crăciun (clasa X E) 21.12.2016 25  

22 Decembrie – Ziua Revoluției Române 

(depunere de coroane). 

22.12.2016 5 

(XII B) 

Coordonator 

23 Decembrie (depunere de coroane la 

Unitatea de Jandarmi - Câmpina). 

23.12.2016 5 Coordonator 
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XIII. CLIMATUL ÎN RÂNDUL CADRELOR DIADCTICE 

 
Catedra Om și Societate cuprinde cele mai multe discipline la nivel de școală. Cu toate acestea formează o echipă. O echipă care prin fiecare membru al ei are un 

scop: unii să-i învețe pe elevi trecutul istoric, alții despre țările lumii, iar alții despre conduita morală și cum să-și folosescă pozitiv emoțiile. 

Această Catedră este caracterizată de relații bazate pe cooperare, respect, prietenie între membrii săi. 

 

XIV. PROPUNERI  PENTRU  ÎMBUNĂTĂȚIREA  PROCESULUI  INSTRUCTIV-EDUCATIV ȘI  A ACTIVITĂȚII DIN ȘCOALĂ 

 

Negoiță Ofelia 

1. Dezvoltarea profesională continuă a personalului. 

2. Monitorizarea frecvenţei și rezultatelor şcolare ale elevilor. 

3. Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare. 

4. Consilierea psihopedagogică a elevilor cu absenteism ridicat. Servicii de sprijin pentru elevi. 

5. Prevenirea abandonului şcolar şi creşterea performanţelor şcolare ale elevilor cu CES. 

6. Implicarea părinţilor în viaţa şcolii – activităţi pentru îmbunătăţirea relaţiei părinte –copil –cadru didactic. 

7. Siguranţa elevilor în şcoală şi pe stradă. 

8. Utilizarea site-ului şcolii în vederea îmbunătăţirii comunicării cu mediul intern şi extern. 

9. Dotarea Cabinetului de Istorie cu videoproiector. 

10. Seriozitate, respect și colaborare între cadrele didactice. 

Geantă Nicolae 

1. Introducerea unor computere și videoproiectoare în cabinetele de specialitate. Dotarea cu mijloace audio pentru Cabinetele de Franceză şi Engleză şi 

reînfiinţarea Cabinetului Fonic. 

2. Funcţionalitatea Bibliotecii prin mutarea sa parţială în cadrul liceului, dar şi punerea la dispoziţia elevilor şi profesorilor a tuturor volumelor din dotarea 

cabinetului CDI.  

3. Introducerea a minimum 5 calculatoare noi și a unei table touch-screen la CDI. 

4. Internet wi-fi în cancelaria profesorilor.  

8 Ianuarie – Ziua Câmpinei. 514 ani de 

atestare documentară. 

09.01.2017 24 elevi 

(clasa XE) 

Participant 

5. 
ANDREI 

DĂNUȚ 

Colinde de Crăciun 21.12.2016 Clasa X D Coordonator 

24. Ianuarie – Unirea Principatelor 

Române. (interpretarea cântecului Hora 

Unirii) 

25.01.2017 

 

Clasa X E Colaborator 
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5. Achiziţionarea manualelelor şcolare pentru clasele XI-XII, obligatoriu de către fiecare elev, cel puţin pentru disciplinele de bacalaureat, prin intermediul şcolii. 

6. Scăderea notei la purtare cu 1p la 10 absențe nemotivate, obligatoriu pentru toate clasele colegiului. 

7. Proiecte educaționale extracuriculare cu participarea activă a elevului. 

8. Concursuri interclase. 

9. Strângere de fonduri prin vânzarea diferitelor obiecte confecționate sau aduse de către elevi. 

Jugănaru Luminița 

1. Respectarea profesiei de dascal cu tot ceea ce implică aceasta: profesionalism, responsabilitate, integritate,  

punctualitate.  

2. Implicarea si sprijinirea activitatilor ce se desfasoara in scoala  

Mușat George 

1. Amenajarea unui Cabinet de religie. 

2. Realizarea celei de-a doua săli tip CDI. 

Vasile Daniel 

1. Refacerea suprafeței de joc a bazei sportive în aer liber și a gardului împrejmuitor. 

Andrei Dănuț 

1. Cultivarea dragostei pentru muzică prin studierea unui instrument uşor de însuşit de către elevi; 

2. Realizarea unor formaţii artistice vocale sau instrumentale; 

3. Participarea elevilor la concertele lecţie susţinute de Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploieşti; 

4. Organizarea unei excursii la Casa memorială ,,George Enescu” din Sinaia. 

 

XV. PROPUNERI  PENTRU  ÎMBUNATĂȚIREA  OFERTEI  EDUCAȚIONALE ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 

 

Negoiță Ofelia 

Ofertă educațională atractivă pentru absolvenții claselor a VIII-a (limbi străine, bio–chimie). 

Geantă Nicolae 

1. Înfiinţarea unei clase turism și a uneia de filologie. 

2. Realizarea unei reviste a școlii. Târg de oferte educaționale. 

3. Înfiinţarea unei clase de şcoală profesională de sondori-operatori extracţie în colaborare cu Petrom OMV 

Andrei Dănuț 

1. Introducerea la nivelul claselor IX-X a unei ore de Ansamblu coral. 
 

 

 

 

 



CATEDRA SERVICII 

 

8. Componenţa catedrei in anul scolar 2016-2017 
 

1. Costache Raluca- titular -comert , GR II 

2. Georgescu Olivia-titular-economic,GR.I din data de 16.12.2016 

3. Teodorescu Ioana-maistru instruc titular-comert,DEF 

4. Sercaianu Raluca –titular comert, GR.II 

5.Dobre Livia –titular alimentatie publica,DEF 

6. Apostol Georgiana-titular-  ind.alim, DEF (doctorand) 

7. Moise Ionelia- suplinitor calificat alimentatie publica, ind.alim, DEF 

8. Draghici Liviu – suplinitor calificat economic, debutant 

9. Dogaru Petruta – suplinitor necalificat, debutant 
 

 

9. Obiectivele stabilite prin planul managerial: 

 
Organizarea si desfasurarea optima a procesului instructiv-educativ  

Repartizarea elevilor pe clase  

Incadrarea personalului didactic dupa specializare si vechime.  

Sedinta de lucru – organizarea activitatii de instruire de specialitate, repartizarea 

responsabilitatilor pe termene de executie.  

Organizarea si desfasurarea examenelor de competente profesionale  si absolvire a practicii 

comasate cu respectarea normelor M.E.N.C.S. )   

Organizarea si desfasurarea de diverse activitati scolare cu membrii catedrei si cu elevii de 

la clasele de specialitate (concursuri Business Plan, concursuri scolare,Olimpiade, Targuri de 

Firme de exercitiu dar si asistente la examene sau implicarea ca si evaluatori). 

Realizarea de activitati extrascolare si extracurriculare de specialitate (Participarea la 

organizarea şi desfăşurarea de activitati :–a.Ziua mondiala a alimentatiei sanatoase; - b.Traditii de 

Craciun; -c. “Iubirea trece prin stomac ; -d“Ziua martisorului” –martisoare dulci din turta dulce; 

e.–Simpozion stiintific pe teme de alimentatie-prezenare de referate, materiale power-point, 

brainstorming,expozitie si degustari de preparate  culinare  si un concurs de firme de exercitiu.) 

Reactualizarea bazelor materiale ale scolii.( Asigurarea cu ajutorul sponsorilor posibil de 

gasit, a necesarului de mijloace de invatamant si obiecte de invatamant la cabinete si 

ateliere.Investitii proprii ale profesorilor membrii ai catedrei si prin intermediul  elevilor) 

Actiuni de marketing educational si dezvoltarea relatiilor cu partenerii sociali.( Onorarea 

contractelor cu agentii economici care asigura practica de specialitate.) 

Formarea continua a personalului didactic de specialitate (Participarea la actiunile de 

formare a formatorilor (cursuri, seminarii, prelegeri).Elaborarea de curricule. Sustinerea 

examenelor de definitivat si grade didactice. Participarea la actiunile CCD Ploiesti si la activitatile 

metodice din cadrul cercurilor pe specialitati. Asistenta  la ore. Stimularea pentru concursuri si 

olimpiade scolare si asigurarea pregatirii suplimentare a lotului de elevi.) 

 Evaluarea periodica si sumativa a muncii catedrei servicii. ( Sedinte de lucru si analize. 

Asigurarea ritmicitatii si continuitatii notarii elevilor.) 

 

 

10. Analiza SWOT a activitatii catedrei 

 
Puncte tari : colectiv majoritar tanar ,comunicativ cu diverse specializari economice 

dornic de a efectua diverse activitati cu elevii, aplicarea metodelor moderne de invatare.  

Cadre didactice  cu grade didactice I (1 persoana),II(2 persoane ), Definitiv(4 persoane) 

si un cadru didactic debutant . 

Colectiv competitiv preocupat de calificarea pe diverse domenii economice  dornice sa se 

specializeze ,sa se afirme si sa parcurga diverse cursuri de perfectionare.Titularul din industrie 

alimentara este inscris la Doctorat cu finalitate in acest an scolar in specializarea sa ceea ce 
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aduce un plus de performanta in pregatirea profesionala acadrelor didactice. Toate cadrele 

didactice au 90 credite cumulate din cursurile efectuate si sunt permanent preocupate de propria 

pregatire si implicare in evolutia profesionala. 

 

                  Puncte slabe: diversitatea specializarilor si programul orar variat ce nu permite 

intalnirea permanenta a tuturor membrilor catedrei pt discutarea diverselor probleme ce se ivesc 

si  realizarea la timp a documentelor scolare solicitate. 

 

Oportunitati: Profesorii  sunt interesati sa se perfectioneze  si sa depuna multa daruire in 

activitatea didactica pentru a obtine rezultate cat mai bune. Domeniul “Servicii” este in continua 

dezvoltare si membrii catedrei sunt in crestere numerica 

 

Amenintari: Numarul tot mai scazut al elevilor a creat probleme de incadrare astfel incat 

norma celor de la comert si economic a cuprins si ore de Educatie antreprenoriala, Economie 

Aplicata si Economie. Pentru anul scolar viitor deja s-a anuntat restrangerea cu un post a celor 5 

titulari existenti pe domeniul Economic-Comert astfel incat exista posibilitati de continuare a 

acestor restrangeri si in anii scolari ce urmeaza. 

 

 

4. Situatia scolara pentru fiecare profesor  

 
Nr. 

crt 

Numele si prenumele profesorului Nr. total 

corigenti 

Nr.situatii 

neincheiate 

An scolar An scolar 

11.  Georgscu Olivia 1 3 

12.  Moise Ionelia  4 

13.  Costache Raluca  3 

14.  Sercaianu Raluca  10 

15.  Teodorescu Ioana  4 

16.     

TOTAL 1 24 
 

5.Situatia orelor de pregatire remediala/ concursuri si olimpiade scolare  
Nr. 

crt. 

Profesor Disciplina  Tip pregatire  Clasa  Nr. 

participanti 

1 Costache 

Raluca 

 OLIMPIADA/CONCURSURI XI A, C, 

XII C, A 

6 

2 Dobre Livia  OLIMPIADA/CONCURSURI XI A, XII 

A 

5 

3 Apostol 

Georgiana 

 OLIMPIADA/CONCURSURI XII B 3 

4 Georgescu 

olivia 

 OLIMPIADA/CONCURSURI XI C, X 

C 

9 

 

6.Pregatirea pentru examenele nationale  - Bac sesiunea I, Atestate profesionale 
Nr.  

crt.  

Profesor Disciplina  Clasa Nr  

elevi 

Nr.sedinte 

/intalniri  

Nr elevi  

prezenti  

in medie 

Nr elevi care  

au absolvit  proba 

1 COSTACHE 

RALUCA 

ATESTATE  XII C 7 5 7 7 

2 GEORGESCU 

OLIVIA 

ATESTAT XII C 7 5 7 5 

3 SERCAIANU ATESTAT XII C 7 5 7 7 
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Nr.  

crt.  

Profesor Disciplina  Clasa Nr  

elevi 

Nr.sedinte 

/intalniri  

Nr elevi  

prezenti  

in medie 

Nr elevi care  

au absolvit  proba 

RALUCA 

4 DOBRE LIVIA ATESTAT XII A, B 25/15 5 25/15 24/13 

7. Graficul orelor de pregatire suplimentara pentru bacalaureat sesiunea a II 

a  
Nr.  

crt 

Profesor Disciplina  Clasa  Data/ora 

     

     

     

 

17. Rezultate la olimpiade si concursuri scolare 

Prof :MOISE IONELIA  Locul III 5 elevi etapa judeteana  Festivalul 

Concurs,,Calatorind prin satul romanesc"participare film Preparate Traditionale 

Prof: Georgescu Olivia- 6 elevi locul I, II concurs de creatie - Iasi 

Prof: Costache Raluca 10 elevi locul III, mentiune concurs judetean Romanian  

Bussines Chellenge Ploiesti, locul III olimpiada judeteana discipline tehnice 

Ploiesti 

Prof: Dobre Liva - olimpiada judeteana Tehnologii unde am obtinut Premiul III 

Simpozionului International „Educatia nutritionala si provocarile lumii contemporane” 

editia a VI- a desfasurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara din Timisoara. Eleva 

Alexandrescu Roxana a obtinut premiul I, iar eleva Goaga Petruta a obtinut diploma de 

participare. La sectiunea profesori am realizat in colaborare cu d-na prof. Apostol Georgiana  

lucrarea „Dioxina, un pericol pentru sanatate” publicata cu caracter ISSN. 

Am participat la Concursul “Domn, Domn sã-nãlţãm!” Oradea, Bihor unde am 

obtinut  diploma de participare. 

Am participat la Concursul “Bucuria Daruirii” unde am obtinut 4 diplome de 

participare. 

Prof: Sercaianu Raluca: 6 elevi participanţi la faza judeţeană de la clasele 11 A, 11 C şi 12 C. 

 

18. Activitati metodice(  la nivel de catedra, de cerc metodic, de scoala, de 

judet : lectii deschise, referate , lucrari prezentate la cercuri , simpozioane 

, etc ) 

APOSTOL GEORGIANA:  
-  5 octombrie- Ziua Educatiei- “Sã ne cunoaştem cel mai bine!” 

- Coordonare trupa de teatru a scolii „TEN B ACT” 

- Organizator Simpozion “Scrisul, intre taste si stilou” 

- Participare la Festivalul de teatru organizat la Casa Tineretului de cãtre Fundatia Zamolxez 

cu piesa de teatru „Noul director al scolii” – premiul al II- lea 

- Participare la Festivalul de Teatru Baia Mare- premiul special 

- Participare la Simpozionul “Provocările lumii contemporane” Timişoara- premiul I 

- Organizator Festivalul colindelor “Colindam, colindam… pe la cancelarie” 

- Organizator Simpozion „16 octombrie- Ziua Mondiala a Alimentatiei Sanatoase” 

desfasurat la Colegiul Tehnic „C-tin Istrati” Campina. 

- Ziua Mondiala a tolerantei- 16 noiembrie 2016- Premiera scurt metrajului “Prejudecata” 

- Simpozion in cadrul proiectului “Industria alimentarã- intre ştiinţã, artã şi tehnologie”: 

Istoria panificaţiei 

- Deplasare la Universitatea “Valahia” din Targoviste la Facutatea de Ingineria Mediului si 

Stiinta Alimentelor pentru pregatirea elevilor participanti la olimpiada judeteana/ nationala 

de industrie alimentara. 
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DOBRE LIVIA 
- Participare  Simpozion “Scrisul, intre taste si stilou” 

- Participare la Festivalul Tineretului organizat la Casa de Cultura Campina de cãtre 

Fundatia Zamolxez cu piesa de teatru „Noul director al scolii” – premiul al II- lea 

- Participare la Festivalul de Teatru Baia Mare- premiul special 

- Participare la Simpozionul “Provocările lumii contemporane” Timişoara- Alexandrescu 

Roxana- premiul I,Goaga Petruta- diploma de participare 

- Organizator Festivalul colindelor “Colindam, colindam… pe la cancelarie” 

- Organizator Simpozion „16 octombrie- Ziua Mondiala a Alimentatiei Sanatoase” 

desfasurat la Colegiul Tehnic „C-tin Istrati” Campina in colaborare cu Liceul Tehnologic 

Energetic si cu Colegiul Tehnic Forestier 

- Ziua Mondiala a tolerantei- 16 noiembrie 2016- Realizare expozitie de desene si colaj de 

catre clasa a XII-a A 

- Simpozion in cadrul proiectului “Industria alimentarã- intre ştiinţã, artã şi tehnologie”: 

Istoria panificaţiei 

- Participare la Festivalul” Joc si Cant” la Breaza unde am participat cu trupa de teatru TEN 

B ACT si am  obtinut premiul III cu piesa de teatru “Joimarita” 

- Participare la Simpozionul national “Performanta si prestigiu in educatie 

,transdisciplinaritate ,creativitate “ ,Breaza cu articolul “Literatura si gastronomie 

“,publicat in revista ISBN 

- Participare Concurs Interjudetean “ Aripi de poveste” Baia Mare, unde am obtinut Premiul 

I ,eleva Goaga Petruta,Premiul II elevul Hentu Alexandru la sectiunea Arte plastice. 

- Participare ca organizator la activitatea proiectului judetean “Primul ajutor salveaza vieti” 

- Am implementat si depus in Calendarul Activitatilor Extracurriculare la nivel de judet 

impreuna cu doamnele profesoare Cernica Corina si Apostolescu Camelia, proiectul 

„Calatorind prin satul romanesc „ domeniul cultural artistic  care a fost inclus in CAEJ . 

MOISE IONELIA 
- Festivalul Concurs,,Calatorind prin satul romanesc Participare film Preparate Traditionale  

,,Cozonacul Floare 

- Excursie  la Brasov - Excursie tematica 

- Proiect educational   - ZIUA DE 1 IUNIE-ZIUA COPILULUI -SA PROTEJAM MEDIUL 

 

COSTACHE RALUCA 
- Simpozion – sesiune de comunicari stiintifice, proiect local, concurs interliceal Ziua 

alimentatiei sanatoase 

- Activitatea de promovare a ofertei scolare 

- Proiect educational concurs “Dragobetele saruta fetele 

-Excursie Brasov 

- Simpozion “Misterele Terrei” Ramnicu Valcea 

- Concursul multdisciplinar “Alexandru Tudor Miu” 

  

SERCAIANU RALUCA 
- SIMPOZIONUL “16 OCTOMBRIE-ZIUA MONDIALĂ A ALIMENTAŢIEI 

SĂNĂTOASE 

- Concursul Judeţean Multidisciplinar “Alexandru Tudor Miu”, secţiunea „Tehnolologii” 

organizat de către LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA; 

- Simpozionul naţional „Optimizarea procesului de învăţământ. Calitate în educaţie” 

organizat de către Şcoala gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti în colaborare cu CCD Prahova; 

- Simpozion judeţean „Învăţarea experenţială – creativitate şi inovaţie în procesul de 

învăţământ”. 

 

 GEORGESCU OLIVIA 
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- Simpozion stiintific si publicare articol specialitate in revista UPG-FacultateaFinante-

Contabilitate -“Contabilitate,audit si guvernanta corporativa” 

- “Contabilitate,audit si guvernanta corporativa” - “Ziua alimentatiei sanatoase” 
- Publicare articol in revista Liceului Tehnologic energetic Concurs judetean 

multidisciplinar”Alexan-dru Tudor Miu”- sectiunea –profesori 

- Publicare articol ISSN in Revista cadrelor didactice nr.35/2016 de pe www.didactic.ro - 

“Temele pentru acasa si performantele scolare” 

- Parteneriat- concurs –simpozion cu Scoala Liteni si Sc.gimnaziala B.P.Hasdeu Iasi 

“Nasterea Domnului,re-nasterea bucuriei” 

- Sustinere Referat in cadrul catedrei Servicii - “Impactul temelor pentru acasa asupra 

performantelor scolare ale elevilor de la specializarea economic” 

- Activitatea de promovare a ofertei scolare la invatamantul profesional 

- Proiect educational-“Contexte diverse ale violentei, discriminarii si tolerantei in educatia 

contemporana a adolescentilor” 
- Proiect educational cu consilierul scolii - “De vorba cu psihologul” “Siguranta 

peInternet;Diferiti dar impreuna.Toleranta. - Discriminarea”etc 

- Ziua internationala a cititului 
- Poiect educational – concurs 

- Proiect educational judetean:”Calatorind prin satul romanesc” 

- Sesiune de creatie martisoare pentru mama 

- Proiect voluntariat-concurs parteneri Primaria Mun.Campina si Casa Stiintei si tehnicii 

Campina 

10. Prezenta la cercuri pedagogice in anul scolar 2016-2017 
 

Nr.crt. Cercul 

pedagogic/ 

Disciplina 

Locul de 

desfasurare a 

cercului 

Data 

activitatii 

Tema activitatii Nr. membrii 

din catedra 

participanti 

la activitate 

1. Cercul nr 6 

servicii 

Colegiul “Ion 

Kalinderu”,Busteni 

28.10.2016  2 

2. Cercul nr 6 

servicii 

   Liceul 

Tehnologic 

,,Constantin 

Cantacuzino" 

Baicoi 

 

12.05.2017    3 

 

 

11. Perfectionari  ( cursuri metodice si de formare ,  grade didactice:inspectii 

curente, speciale )   

COSTACHE RALUCA – preinscriere gr I, curs de formare Managemnet de 

proiect 

SERCAIANU RALUCA – inscriere gr I, curs de formare asigurarea  calitatii in 

educatie, curs Formator 

MOISE IONELIA – inspectie curenta gr II  

DOBRE LIVIA – inspectie curenta gr II  
GEORGESCU OLIVIA – sustinere lucrare grad I 

 

12. Climatul in randul cadrelor didactice ( membrii catedrei) 

- Climatul a fost unul foarte bun 

13. Activitati ale cadrelor didactice la nivelul catedrei /scolii ( activitati 

curriculare si extracurriculare) 

http://www.didactic.ro/
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CATEDRA TEHNICA 
 

1. Componenţa catedrei in anul scolar 2016-2017 

1.Popa Claudia – prof. ing. mecanic 

2.Manta Simona – prof. inginer petrol 

3.Francu Florin – prof. ing. electrotehnica 

4.Poama Antonina – prof. ing. electrotehnica 

5. Schonauer Alfred – ms. petrol 

6. Neagu Jianu – ms. Electrotehnica 

 7.RadulescuLouis-ms.Mecanic   

2. Obiectivele stabilite prin planul managerial: 

1.Diagnoza activitatii in anul scolar 2015-1016 

2.Cresterea calitatii actului educational 

3.Formarea profesionala continua a profesorilor de discipline tehnice 

4.Functionalitatea cabinetelor tehnice si a atelierelor scoala 

5.Implicarea activa a cadrelor didactice in activitati diverse, scolare si 

extrascolare si stimularea, valorificare aptitudinilor si creativitatii elevilor 

 

2. Analiza SWOT a activitatii catedrei 

Puncte tari: 

 6profesori titulari si 1 suplinitor 

 4 profesori cu gradul didactic I 

 1 maistru cu gradul didactic II , 1 def. si 1 fara grad didactic 

 Realizarea planificarilor calendaristice conform ghidurilor metodice 

 Aplicarea testelor initiale de catre toti membri catedrei, ca punct de plecare 

a proiectarii activitatii didactice 

 Propuneri de teme de proiect pentru anii terminali 

 Realizarea unei planificari a consultatiilor pentru  pregatirea temelor pentru 

examenul de certificare a competentelor nivel 3 de calificare                                                                                     

Puncte slabe: 

 Lipsa unei baze comune de fise de lucru, fise de documentare, teste de 

evaluare, care sa poata fi accesata oricand 

 Lipsa unei baze de material didactic complet conform specializarilor propuse 

 Lipsa unui calculator si videoproiector in cabinetele de specialitate 

Oportunitati: 

 Posibilitatea perfectionarii prin programele oferite de CCD 

 Intocmirea corespunzatoare a documentelor cerute datorita experientei 

membrilor catedrei 

 Posibilitatea reconversiei profesionale 

Amenintari: 

 Diminuarea numarului de ore de specialitate in domeniul mecanica, datorita 

neatractivitatii meseriei in randul elevilor absolventi din clasa a VIII a si 

datorita abandonului scolar 

 Punctaje limitate la evaluarea profesorilor datorita dezinteresului pentru 

performanta din partea elevilor, motiv pentru care nu sunt elevi calificati la 

olimpiada de discipline tehnice 
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     3. Situatia scolara pentru fiecare profesor  

 
Nr. crt Numele si prenumele profesorului Nr. total 

corigenti 

Nr.situatii 

neincheiate 

1 Popa Claudia - - 

2 Manta Simona 3 9 

3 Francu Florin - - 

4 Poama Antonina - 14 

5 Schonauer Alfred - 1 

6 Neagu Jianu 3 - 

7 Radulescu Louis - - 

4. Pregatirea pentru examenele nationale-Bacalaureat, Atestate profesionale 

 
 

NR 

.CR

T 

NUME SI PRENUME 

PROFESOR 

SPECIALIZARE Clasa NR. 

ELEVI 

INSCRIS

I 

ZIUA DE 

PREGATI

RE 

NR. SEDINTE 

DESFASURAT

E 

NR ELEVI 

CARE AU 

OBTINUT 

ATESTATUL 

        

1. Manta Simona 

Schonauer Alfred 

Mecanic 

echipam ptr 

foraj extractie 

XI P 19 Miercuri 

joi 

saptamanal 14 

 

5. Pregatirea pentru concursurile  scolare  

____ 

6. Rezultate la olimpiade si concursuri scolare  

 

______ 

7. Activitati metodice(  la nivel de catedra, de cerc metodic, de scoala, de 

judet : lectii deschise, referate , lucrari prezentate la cercuri , simpozioane 

, etc ) 

 Prezentare in cadrul sedintei comisiei metodice  din luna ianuarie 2017 a 

referatului cu tema “Metode interactive de lucru la clasele cu profil tehnic, 

domeniu electric” de profesor Poama Antonina 

 Diseminarea in cadrul sedintei comisiei metodice din luna octombrie 2016 a 

materialelor sustinute in cadrul cercurilor pedagogice de catre profesorii 

Poama Antonina si Schonauer Alfred. 

 Prezentare in cadrul sedintei comisiei metodice din luna februarie a referatului 

cu tema “Rolul parteneriatului scoala – comunitate” de ms Neagu Jianu 

 Prezentare in cadrul sedintei metodice din luna martie a referatului cu tema 

“Evaluarea – parte integranta a procesului educativ” 

 Diseminarea in cadrul sedintei comisiei metodice din luna mai 2017 a 

materialelor sustinute in cadrul cercurilor pedagogice de catre profesorii 

Poama Antonina si Schonauer Alfred  
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8. Prezenta la cercuri pedagogice  
   

Nr.

crt. 

Cercul 

pedagogic 

Locul de 

desfasurare 

a cercului 

Data 

activitatii 

Tema activitatii Participanti 

1. Nr 1. 

Mecanica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.T. Toma 

Socolescu 

Ploiesti   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul 

Tehnologic 

Maneciu 

 

 

 

14.10.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.05.2017 

1.Diseminarea noilor ordine, 

metodologii, precizari, privind 

I.P.T.in anul scolar 2016-2017 

2. Metode si tehnici didactice , 

aplicate in cadrul orelor de 

specialitate tehnica ce contribuie 

la dezvoltarea spiritului 

antreprenorial al elevilor. 

3. Exemple de buna practica 

privind efectuarea stagiilor de 

pregatire practica la agentii 

economici si insertia absolventilor 

pe piata muncii dupa absolvire 

Vizita la TIB.                  

 

1. Organizarea examenelor de 

certificare a calificarii 

profesionale , nivel 3, invatamant 

profesionalcu durata de 3 ani. 

2. Functionalitatea parteneriatelor 

scoala- agent economic- 

comunitatea locala , modalitati de 

dezvoltare a relatiilor parteneriale 

intre scoala si comunitatea locala 

pentru invatamantul profesional 

cu durata de 3 ani. 

3. Instrumente pentru indrumarea, 

monitorizarea , evaluarea 

pregatirii profesionale a elevilor- 

fise de documentare, fise de 

observatie, fise de lucru- exemple 

de buna practica . 

 

Schonauer 

Alfred 

Popa Claudia 

Radulescu Louis 

2. Nr. 2 

Electric,el

ectronica 

si 

automataiz

ari 

L T de 

Transporturi 

Ploiesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diseminarea noilor ordine , 

metodologii, precizari, privind 

I.P.T. in anul scolar 2016- 2017 

2. Modele de realizare a 

planificarilor calendaristice si a 

proiectarii unitatii de invatare 

pentru modulele de instruire 

practica si C.D.L. 

3. Metode si procedee de 

stimulare a creativitatii elevilor in 

cadrul orelor de instruire practica 

si laborator. 

4. Electrotehnica aplicata – 

sinteze si teste. 

 

 

1. Dezbateri privind modul de 

aplicare a metodologiilor pentru 

Poama Antonina 

Francu Florin 

Neagu Jianu 
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L.T. 

Energetic 

Campina 

 

 

24.03.2017 

examenul de certificare a 

calificarii absolventilor 

invatamantului liceal , nivel4 si 

pentru examenul de certificare a 

calificarii profesionale pentru 

absolventii invatamantului 

profesional de 3 ani , in anul 

scolar 2016- 2017. Propuneri 

pentru imbunatatirea modului de 

completare a fisei de evaluare , a 

proiectului si sustinerii orale. 

2. Adaptarea stilului pedagogic   

 

3. Nr. 7 

Protectia 

mediului, 

chimie 

industriala

, petrol- 

transportur

i , 

conducere 

auto 

 

 

 

 

 

 

Liceul 

Simion 

Stolnicu- 

Comarnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul 

Tehnologic 

de 

Transporturi 

Ploiesti 

18.11.201

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.201

7 

1. Transdisciplinaritatea- 

modalitate moderna de abordare a 

continuturilor stiintifice , integrare 

optima a teoriei cu laboratorul 

tehnologic si cu instruirea practica 

in scopul alegerii , la un grad mai 

inalt a competentelor profesionale 

prevazute in S.P.P. 

2.Utilizarea auxiliarelor didactice 

in predarea- invatarea 

disciplinelor de specialitate . 

Exemple de buna practica / caietul 

elevului. 

3. Paradigma conceptelor de 

metode si definirea metodelor 

predate la disciplinele tehnice. 

 

1. Adaptarea ofertei educationale 

a unitatii scolare in I.P.T. la 

cerintele pietei muncii locale, 

zonale, regionale. 

2. Plan de imbunatatire a lucrului 

experimental la orele de laborator 

tehnologic si promovarea utilizarii 

metodelor activ- participative la 

orele de tehnologii. 

Organizarea examenelor de 

certificare a calificarii 

profesionale , nivelele 3,4,5, a 

Bacalaureatului 2017. 

 

Manta Simona 
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4 S.S.M. 

                                                              

 

Liceul 

Tehnologic 

Ciorani 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul 

Tehnologic 

1 Mai 

Ploiesti 

Ian. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie 

2017 

 

1. Implicarea agentilor economici 

la dezvoltarea competentelor 

S.S.M. ale elevilor. 

2. Proceduri S.S.M. la laboratoare 

si cabinete. 

3. Diseminarea bunelor practici in 

S.S.M. 

 

 

1. Accidente in scoala- exemple, 

diminuarea riscurilor, masuri de 

prim ajutor. 

2. Impactul derularii programului 

“ Valente culturale ale S.S.M. in 

randul elevilor participanti. 

3. Diseminarea bunelor practici in 

S.S.M. 

4. Concurs judetean “ Stiu si aplic 

“ . 

 

Manta Simona 

. 

 

   9. Perfectionari  ( cursuri metodice si de formare,  grade didactice: inspectii 

curente, speciale )   

 

1. Popa Claudia: 

 membru al Corpului de Experti in Managementul Educational –concurs 

august 2017.  

 finalizare studii postuniversitare cu diploma de licenta in domeniul 

EDUCATIE TEHNOLOGICA, la UTC Bucuresti, 130 credite 

 cursul de Management Educational in cadrul C.C.D – Prahova, finalizat 

cu adeverinta, 60 credite 

 curs formator noiembrie – decembrie 2016, S.C. SCHOOL 

CONSULTING S.R.L. 

 curs Leaderschip in organizatiile scolare SC EMAIL PROFESIONAL 

SRL-D, finalizat cu atestat, 30 credite 

2. Poama Antonina: 

 curs de formator - decembrie 2016, S.C. SCHOOL CONSULTING 

S.R.L. 

3. Schonauer Alfred: 

 Inspectie curenta gradul II 

4. Neagu Jianu: 

 Colocviu inscriere gradul I 

10. Climatul in randul cadrelor didactice  

 

 Relatii deschise, colegiale, de respect si de sprijin reciproc 

 

11. Activitati ale cadrelor didactice la nivelul catedrei /scolii ( activitati 

curriculare si extracurriculare) 
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Nr.crt Numele si 

prenumele 

Clasa Tema activitatii Data  Nr. 

parti

cipa

nti 

1. Popa Claudia 

Dobre Livia 

Pescaru Lidia 

Manta Simona 

Consilier scolar 

Ruxandra 

Corodeanu 

XB, XIB, 

XIIA XIP 

Consiliere de grup- Siguranta pe 

internet 

30.03.2017 60 

2. Popa Claudia 

Manta Simona  

Draghici Liviu- 

organizator 

XI A, XI B, 

XI C, XID 

XI P 

Managementul timpului si educatie 

financiara 

1.11.2016 60 

3. Popa Claudia XI B Dragobetele, sarbatoarea iubirii la 

romani 

28.02.2017 19 

4. Popa Claudia XI B Obiceiuri si traditii in luna martie 7.03.2017 18 

5. Popa Claudia 

Manta Simona 

Tudor Irina 

Schonauer 

Alfred 

XI B  IX A 

IXP2 XC 

XP XIP  

Contexte diverse ale violentei, 

discriminarii si tolerantei in educatia 

contemporana a adolescentilor 

14.03.2017 60 

6. Manta Simona XIP Jocuri logice 5.10.2016 13 

7. Manta Simona XIP Igienizarea salii de clasa Decembrie 

2016 

10 

8. Manta Simona; 

Schonauer 

Alfred Poama 

Antonina 

XI P Istoria petrolului si metode moderne de 

foraj extractie 

3.02.2017 15 

9 Popa Claudia  

Manta Simona 

XIB XIP Traditii si obiceiuri de sarbatoarea 

Patelui 

12.04.2017 37 

10. Radulescu Louis  X XI -

mecanic 

Sesiune de Referate si Comunicari in 

domeniul mecanic cu tema : 

Functionarea motorului Diesel la C.T. 

Elie Radu Ploiesti 

Iunie 4 

11. Radulescu Louis XP Filme documentare si prezentarea unor 

materiale de specialitate in cadrul 

programului “ Scoala altfel” 

Aprilie 10 

12. Poama Antonina IXD Practici nesanatoase 23.02.2017 12 

13. Poama Antonina IX D Ziua femeii 8.03.2017  

14. Poama Antonina IX D Lada de zestre 12.04. 

2017 

 

15. Poama Antonina IX D Conferinta C.C.D. Ploiesti 4.05.2017  

16. Poama Antonina IX D Proiect ROSE 9.06.2017  

17. Poama Antonina IX D VISE-Proiect ROSE 27.06.2017  
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RAPORT DE ACTIVITATE EDUCATIVĂ SI EXTRACURRICULARA 

 
 
             Intreaga activitate de formare educationala si profesionala desfasurata in unitatea noastra 

scolara isi propune  

-formarea unui absolvent autonom, responsabil, in masura sa decida asupra propriei 

cariere si vieti, sa contribuie la definirea propriilor cai de dezvoltare si implinire intelectuala 

si profesionala.; 

- valorizarea si constientizarea propriilor experiente in scopul orientarii optime pe piata 

muncii, dezvoltarea capacitatii de integrare activa si constructiva in grupuri sociale 

diferite: familie, mediu social, societate in general; 

- dezvoltarea competentelor sociale esentiale pentru reusita scolara: comunicare, 

gandire critica, luarea deciziilor, spirit de echipa; 

- cultivarea sensibilitatii fata de valorile moral-civice, toleranta, dialog, a respectului 

pentru om, natura, mediul inconjurator ; 

- asigurarea egalitatii de sanse. 

Aria curriculară “Consiliere si orientare “ cuprinde : ora de dirigentie  săptămânală cu 

clasa, activităti educative extrascolare, activitatea de consiliere si orientare individuală sau/si cu 

grupe de elevi, activitatea de consiliere a familiei. 

In ceea ce priveste dirigentia, in mai toate cazurile ea s-a  desfăsurat  traditional. Astfel, 

diferentele dintre elevi sunt mascate si se actionează asupra lor doar când devin problematice ; se 

admit solutii unice, interpretări unice ale ideilor si evenimentelor ; profesorul directionează 

comportamentul elevilor si rezolvă problemele clasei. 

Ne-am străduit, prin activitătile de formare a dirigintilor, să-i indreptăm spre o activitate 

diferentiată, care să orienteze elevii in sensul cunoasterii propriilor interese si a alegerii, ghidate 

de acestea ; in care  diferentele dintre elevi sunt studiate si acceptate ca bază de pornire in 

demersul educativ. Se recomanda , să se utilizeze forme de organizare  diferite a clasei (grupe, 

echipe, frontal)  să se  faciliteze activitatea independentă a elevilor, să se caute multiple 

perspective asupra ideilor si evenimentelor. 

Pentru a realiza consilierea scolară/ educatională sunt necesare cunostinte, experientă, 

formare.Procesul  educational este un proces complex , de socializare , de culturalizare , de 

formare si de dezvoltare a personalitatii , desfasurat intr-un cadru institutionalizat sub indrumarea 

unei echipe didactice , dar in stransa colaborare cu elevii care devin tot mai pregnant parteneri 

educationali , participanti activi  si constienti  la propria formare si dezvoltare , alaturi de familie 

, biserica si alte institutii si organizatii guvernamentale sau nonguvernamentale.  

 Scoala , institutie abilitata sa asigure formarea unor persoane capabile sa faca fata noilor 

provocări ale vieţii contemporane, trebuie sa-si redimensioneze si sa-si reconsidere activitatea, 
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atat in ceea ce priveşte conţinutul cat si in ceea ce priveşte modul de abordare a problemelor . In 

aceste conditii trebuie data o importanta  mai mare activităţilor extraşcolare si extracurriculare.  

 In realizarea demersului educaţional va trebui sa se tina cont de totalitatea factorilor, subiectivi si 

obiectivi , care pot concura la desfăşurarea unui proces educational eficient.  

Analiza diagnostica, efectuata la nivelul unitatii noastre, pentru activitatea educativa 

desfasurata in anul scolar 2016 – 2017  porneste de la premisa ca educarea unui om nu se rezumă 

doar la transmiterea de informaţii ci presupune şi formarea de convingeri, concepţii 

corespunzătoare cerinţelor societăţii în care trăieşte şi va urma să muncească.  

Activitatea educativa scolara si extrascolara desfasurata pe parcursul anului scolar a avut 

cateva coordonate principale : 

 Integrarea in colectivitate si adaptarea la cerintele educationale ale scolii  a elevilor din clasa a 

IX-a, lucru realizat in buna masura  printr-o activitate sustinuta atat din partea dirigintilor cat si 

a celorlalte cadre didactice; 

 Participarea si entuziasmul  elevilor au relevat necesitatea si impactul activitatilor extrascolare 

si extracurriculare, rolul pozitiv al acestora dar si   necesitatea unei pregatiri serioase, 

mobilizarea cat mai multor cadre didactice,atat in faza de pregatire cat si in cea de executie; 

 Participarea la manifestari cultural artistice si sportive la nivel local si regional, promovarea 

imaginii liceului in mass-media locala; 

 Stabilirea legaturilor cu autoritatie locale si regionale, cu institutiile regionale de cultura, 

sanatate, ordine publica , O.N.G.-uri 

Comisia dirigintilor 
Nr.crt. Clasa Specializare Diriginte Sala 

1.  IXA Tehnician in gastronomie JUGANARU LUMINITA        23 

2.  IXB Tehnician.in activ.economice DRAGOMIR CRISTINA 15 

3.  IX C Tehnician in activit.de comert TOADER MARIANA 18 

4.  IX D Tehnician in instalatii electrice POAMA ANTONINA 27 

5.  IX P1 
Mecanic echipamente pentru foraj 

extractie  
OANCEA VICTOR 6 

6.  IX P2 Comerciant vanzator SERCAIANU RALUCA 2 

7.  XA Tehnician in gastronomie GEANTA NICOLAE 17 

8.  XB Tehnician in ind. alimentara PESCARU LIDIA 32 

9.  X C Tehnician.in activ.economice GEORGESCU OLIVIA 25 

10.  X D Stiintele naturii DOBRA VICTORIA 29 

11.  X E Rugby NEGOITA OFELIA 22 

12.  
X P1/ 

X P2 

Mecanic echipamente pentru foraj 

extractie / 

Electrician echipamente pentru 

foraj extractie 

TUDOR  IRINA 9 

13.  XI A Tehnician in gastronomie STANESCU MARIA 20 

14.  XI B Tehnician in ind. alimentara APOSTOL GEORGIANA 31 

15.  XI  C Tehnician.in activ.economice COSTACHE RALUCA 19 

16.  XI  D Tehnician in automatizari TOMESCU ANAMARIA 1 
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La începutul semestrului I al anului scolar 2016-2017 s-au realizat documentele specifice de 

planificare a   activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative 

extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se 

în vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor 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 diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  şi valorificarea acestora din 

punct de vedere educativ. 

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie. 

Iar in semestrul al II-lea s-a urmarit atingerea obiectivelor propuse la inceputul anului si a 

activitatilor cuprinse in planul managerial. 

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la 

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

- In semestrul I a avut loc si Saptamana Scoala altfel ,motiv pentru care s-au stabilit 

activitatile conform procedurii de organizare a acestei ample activitati.(exista orar si raport de 

activitate al Saptamanii Scoala altfel in dosarul activitatii extrascolare). 

În anul şcolar 2016-2017, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată, să 

materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi 

prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul 

anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine: 

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificării 

orelor de dirigenţie. 

 2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare 

clasă.  

3. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   familie.  

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

profesionale şi integrări sociale optime. 

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, , studiată şi 

dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă 

17.  XI P 
Mecanic echipamente pentru foraj 

extractie 
MANTA SIMONA 8 

18.  XII A Tehnician in gastronomie CERNICA CORINA 16 

19.  XII B Tehnician.in ind. alimentara MUSAT GEORGE 30 

20.  XII C Tehnician in activ.economice CIRJAN ADRIANA 11 

21.  XI S Tehnician in gastronomie DOBRE LIVIA 16 
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un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din 

Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva 

incendiilor. 

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 condiţiilor de desfăşurare a 

examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MECST, în 

distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. 

La sfarsitul  semestrului al II-lea, s-au reunit Consiliile claselor pentru a analiza situaţia 

la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce 

măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului 

cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la 

cunoştinţa părinţilor. 

Activitatea Consiliului Elevilor 

Activitatea  Consiliului Scolar al Elevilor a fost coordonata de prof. Apostol 

Georgiana si     prof. Stanescu Maria Magdalena.   

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora 

în viaţa şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul 

Elevilor pentru anul şcolar 2016-2017.  

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

adunare, elevii şi-au ales reprezentantii  pe departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor 

(BCE).În acest an scolar activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ buna.  

Au avut loc câteva întâlniri ale liderilor clasei in 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 . 

In general la întruniri au fost prezenţi majoritatea şefilor claselor sau adjuncţii lor. 

Mulţi elevi nu au fost la înălţimea  aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au 

fost aleşi după criterii bine definite,  ci după medii, autopropuneri. 

 

 

Comitetul de părinţi. 

În luna octombrie 2016 a avut loc Adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii 

Consiliului Reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2016-2017 si pentru a se demara 

procedura constituirii Asociatiei Parintilor cu personalitate juridica avand drept scop implicarea 

activa a parintilor in activitatea scolii, ceea ce s-a realizat si in timpul acestui an s-a constituit 

Asociatia de Parinti . 
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TABEL NOMINAL –  sedinte cu parintii AN SCOLAR 2016-2017 
 
 
 

Nr.crt. 
Clasa Specializare Diriginte Sala 

Sedinta cu 

parintii–data     

1.  IXA 
Tehnician in 

gastronomie 

JUGANARU 

LUMINITA 
       23 

15.09.2016 

27.10.2016 

30.03.2017 

8.06.2017 

2.  IXB 
Tehnician.in 

activ.economice 

DRAGOMIR 

CRISTINA 
15 

12.09.2016 

22.11.2016 

10.04.2017 

19.05.2017 

3.  IX C 
Tehnician in 

activit.de comert 

TOADER 

MARIANA 
18 

20.09.2016 

22.09.2016 

22.03.2017 

4.  IX D 
Tehnician in 

instalatii electrice 

POAMA 

ANTONINA 
27 

14.09.2016 

26.10.2016 

25.01.2017 

29.03.2017 

5.  IX P1 

Mecanic 

echipamente pentru 

foraj extractie  

OANCEA MIHAI 6 
16.09.2016 

02.2017 

6.  IX P2 Comerciant vanzator 
SERCAIANU 

RALUCA 
2 

23.03.2017 

13.07.2017 

7.  XA 
Tehnician in 

gastronomie 

GEANTA 

NICOLAE 
17 

21.09.2016 

1.02.2017 

2.02.2017 

07.06.2017 

8.  XB 
Tehnician in ind. 

alimentara 
PESCARU LIDIA 32 

16.09.2016 

12.06.2017 

9.  X C 
Tehnician.in 

activ.economice 

GEORGESCU 

OLIVIA 
25 

16.09.2016 

12.01.2016 

23.03.2017 

20.06.2017 

10.  X D Stiintele naturii DOBRA VICTORIA 29 

15.09.2016 

21.11.2016 

16.01.2017 

6.03.2017 

15.05.2017 

11.  X E Rugby NEGOITA OFELIA 22 
13.11.2016 

26.05.2017 

12.  
X P1/ 

X P2 

Mecanic 

echipamente pentru 

foraj extractie / 

Electrician 

echipamente pentru 

foraj extractie 

TUDOR  IRINA 9 

15.09.2016 

20.10.2016 

24.11.2016 

26.01.2017 

14.02.2017 

6.03.2017 

8.06.2017 
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Principalele activitati educative extracurriculare si 

extrascolare 
                       Catedra Om si societate 

 
Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

cadrului 

didactic 

Tema activității Data Nr. 

participanți 

/ Clasa 

Calitatea 

în cadrul 

activităţii 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOIȚĂ 

OFELIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 octombrie – Ziua 

Holocaustului în 

România. Prezentare 

power-point Holocaustul 

în România. 

10.10.2016 

(luni) 

 

Elevii  

CTCI 

 

Organizator 

 

 

25 octombrie - Ziua 

Armatei. Simpozion festiv 

organizat de ,,Asociația 

cadrelor militare în 

retragere și rezervă - 

Câmpina,, la Casa de 

Cultură ,,Geo Bogza,, - 

25.10.2016 

(marți) 

 

Membrii 

Cercului 

Cultul 

Eroilor 

CTCI 

Organizator 

13.  XI A 
Tehnician in 

gastronomie 

STANESCU 

MARIA 
20 

16.09.2016 

15.12.2016 

28.03.2017 

27.06.2017 

14.  XI B 
Tehnician in ind. 

alimentara 

APOSTOL 

GEORGIANA/ 

POPA CLAUDIA 

31 

15.09.2016 

28.11.2016 

28.03.2017 

15.  XI  C 
Tehnician.in 

activ.economice 

COSTACHE 

RALUCA 
19 

14.09.2016 

8.12.2016 

22.02.2017 

24.05.2017 

16.  XI  D 
Tehnician in 

automatizari 

TOMESCU 

ANAMARIA 
1 

15.09.2016 

24.11.2016 

26.01.2017 

17.  XI P 

Mecanic 

echipamente pentru 

foraj extractie 

MANTA SIMONA 8 

16.09.2016 

17.10.2016 

22.03.2017 

20.06.2017 

18.  XII A 
Tehnician in 

gastronomie 
CERNICA CORINA 16 

16.09.2016 

14.02.2017 

16.04.2017 

19.  XII B 
Tehnician.in ind. 

alimentara 
MUSAT GEORGE 30 

22.09.2016 

21.12.2016 

14.04.2017 

24.05.2017 

20.  XII C 
Tehnician in 

activ.economice 
CIRJAN ADRIANA 11 

19.09.2016 

20.01.2017 

17.02.2017 

10.04.2017 
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Câmpina. Excursie 

București. Depunere de 

coroane. 

1 Decembrie – Ziua 

Naţională a României. 

Depunere de coroane. 

01.12.2016 

(marți) 
Elevii  

CTCI 

Organizator 

24 Ianuarie – Ziua Unirii 

Principatelor Române. 

Simpozion festiv organizat 

în colaborare cu „Cultul 

Eroilor Regina Maria,, – 

Filiala Câmpina.  

Activitatea a cuprins: 

- Expuneri ale invitaților 

(Col. r. Bondoc Viorel, 

Vicepreședintele 

Asociației Cultul Eroilor 

"Regina Maria", Câmpina 

– Semnificația zilei de 24 

Ianuarie; publicist Hogaș 

Ion – Personalitatea lui 

Al. I. Cuza) 

- Recitări de poezii 

patriotice (elevii clasei X 

E, coordonați de prof. 

Cernica Corina).  

- Scenetă Ocaua lui Cuza 

(elevii clasei X A, 

coordonați de prof. 

Cernica Corina) 

- Interpretarea cântecului 

Hora Unirii (elevii clasei 

X E, coordonați de prof. 

Andrei Dănuț) 

24.01.2017 

(marți) 

 

Membrii 

Cercului 

Cultul 

Eroilor 

CTCI 

Organizator 

  

Ziua Câmpinei. 

Aniversare la Casa de 

Cultură Geo Bogza  – 

Câmpina. Lansarea 

Anuarului Societății de 

Științe Istorice – Filiala 

Câmpina – Ediția 2016. 

08.01.2017 

 
Membrii 

Cercului 

Cultul 

Eroilor 

CTCI  

Participant 

  

29 Aprilie – Ziua 

Veteranilor (activitate 

organizată de Cultul 

Eroilor în Centrul Civic 

din Câmpina). 

29.04.2017 Membrii 

Cercului 

Cultul 

Eroilor 

CTCI 

Participant 

  

9 Mai – Ziua 

Independenței României, 

Ziua Victoriei, Ziua 

Europei (simpozion festiv 

organizat împreună cu 

Cultul Eroilor) 

10 Mai – Ziua Regalității 

în România 

09.05.2017 

(marți) 
Membrii 

Cercului 

Cultul 

Eroilor 

CTCI  

Clasa X E 

 

Organizator 
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Ziua Eroilor (Înălțarea 

Domnului) – depunere de 

coroane. 

09.06.2016 

(joi) 
Clasa X E Organizator 

2. 

Geanta 

Nicolae 

Ziua Educației - 

Facebook sau facefalse? 
(informare pericole rețele 

virtuale) 

05.10.2016 25 

(X A) 

Coordonator 

Vizită la Muzeul Național 

al Petrolului -Ploiești 

21.10.2016 12 elevi 

(X A) 

Coordonator 

Simpozion - 

Discriminarea  
(invitat Consilier școlar 

Ruxandra Corodeanu) 

01.11.2016 61  elevi 

(XA, 

XB,XC) 

 

Coordonator 

 

Simpozion Lecție 

olandeză (invitati fam. 

pastor Nagel Jurjer și 

Nagel Loredana) 

02.11.2016 75  elevi 

(XA, 

XB,XC) 

Coordonator 

 

Simpozion Campionii se 

fac nu se nasc (invitat ex-

gimnastul mondial Alin 

Jivan) 

03.11.2016 63   elevi 

(XA, 

XB,XC) 

Coordonator 

 

Colinde de Crăciun 

(CTCI și Primăria 

Câmpina) 

21-22.12. 

2016 
24 elevi 

(X A, XI 

B, XII A, 

XII C) 

Coordonator 

Simpozion Ziua Scrisului 

de mână  
(invitați: dr. Cristina Dinu, 

istoric Alin Ciupală, 

consilier local Florin 

Frățilă) 

26.01.2017       48 

elevi   

(CTCI  

și CNNG) 

Coordonator 

 

 

 

9 Mai – Ziua 

Independenței României, 

Ziua Victoriei, Ziua 

Europei (simpozion festiv 

organizat împreună cu 

Cultul Eroilor) 

10 Mai – Ziua Regalității 

în România 

09.05.2017 

(marți) 
Membrii 

Cercului 

Cultul 

Eroilor 

CTCI  

Clasa X E 

Colaborator 

 

Patrula antidrog în școli 
(conștientizarea 

Elevilor cu privire la 

efectul drogurilor) 

(invitat: prof. Stelian Robu 

și un grup de liceeni din 

Codlea) 

18.05.2017 100 Organizator 

3.   

JUGĂNA

RU  

LUMINI

ȚA 

Ziua mondială a 

Educației (vizită la 

Biblioteca Colegiului) 

05.11.2016 27 elevi 

(clasa IX 

A) 

Organizator  

Join to us to the 

Halloween party 

28.10.2016 27 elevi 

(clasa IX 

A) 

Colaborator  

Să ne auto-cunoaștem! 
(activitate realizată în 

31.10.2016 27 elevi 

(clasa IX 

Organizator 
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colaborare cu Fundația  

Zamolxes) 

A) 

Cinematografia – lecții de 

viață (activitate realizată în 

colaborare cu Fundația  

Zamolxes) 

01.11.2016 27 elevi 

(clasa IX 

A) 

Organizator 

Istoria Olandei (invitati 

fam. Nagel Jurjer și Nagel 

Loredana) 

02.11.2016 80 elevi 

(IX A, IX 

B, X A, XI 

B) 

Participant 

Igiena personală și a 

mediului (invitat dr. Duță    

Genoveva) 

04.11.2016 54 elevi 

(IX A, IX 

B) 

Organizator 

Ziua internatională 

pentru toleranță 

(activitate CDI) 

16.11.2016 24 elevi 

(IX A) 

Organizator 

Colinde de Crăciun 22.12.2016 27 elevi 

(IX A) 

Organizator 

8 Ianuarie – Ziua 

Câmpinei. 514 ani de 

atestare documentară 

(activitate desfășurată la 

Casa de Cultură – 

Câmpina). 

09.01.2017 24 elevi 

(clasa X 

E) 

Participant 

 

 

 

Fii un 

consumat

or 

informat!  

14.03.2017 27 elevi 

(IX A) Organizat

or 

4. 

 

Lumea invențiilor, 

mărcilor și brevetelor. 

18.05.2017 27 elevi  

(IX A) 
Organizator 

Etica în afaceri - sesiune 

de comunicări științifice și 

vizionare de film. 

15.05.2017 60 elevi 

(X D, X E,  

XI P) 

Organizator 

De vorbă cu  medicul  

școlii  

22.05.2017 IXA 
Organizator 

Musat 

George 

Excursie București 

(organizată de Asociația 

Cultul Eroilor – Câmpina). 

23.10.2016 

 
8 elevi 

Membri 

ai Cercului 

Cultul 

eroilor din 

CTCI 

Profesor 

însoțitor 

25 octombrie - Ziua 

Armatei  

(depunere de coroane) 

25.10.2016 10 

(XI A, XII 

B) 

Coordonator 

1 Decembrie – Ziua 

Naţională a României 

(depunere de coroane) 

01.12.2016 10 Colaborator 

Contexte diverse ale 

violenței, discriminării și 

toleranței în educația 

contemporană a 

adolescenților. 

14.03. 2017 25 elevi 

(IX A) 

Co-organizator 

23 Decembrie (depunere 

de coroane la Unitatea de 

23.12.2016 5 Coordonator 
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Jandarmi - Câmpina). 

8 Ianuarie – Ziua 

Câmpinei. 514 ani de 

atestare documentară. 

09.01.2017 24 elevi 

(clasa XE) 

Participant 

5. 
ANDREI 

DĂNUȚ 

Serbarea de Crăciun 21.12.2016 Clasa X D Coordonator 

24. Ianuarie – Unirea 

Principatelor Române. 

(interpretarea cântecului 

Hora Unirii) 

25.01.2017 

 
Clasa X E Colaborator 

 

                Catedra  matematica si stiinte 
 

Nr.crt Numele si 

prenumele 

Clasa Tema activitatii Data  Nr. 

participanti 

1. Apostolescu 

Camelia 

 Sf. Andrei – tradiții și 

obiceiuri 

28 noiembrie 

2016 

15 

2. Apostolescu 

Camelia 

 Trafic de persoane 28 

septembrie 

2016 

67 

3. Apostolescu 

Camelia 

 Matematică distractivă 1 decembrie 

2016 

22 

4.  Tomescu Anamaria a XI- a 

D 

Ziua educației  5 octombrie 

2016 

12 

5.  Dobra 

Victoria 

 Violența în școală 23 noiembrie 

2016 

27 

6. Dobra Victoria  Recunoaște-ți dușmanii 3 noiembrie 

2016 

52 

 

 

 

Catedra limba si comunicare 
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Nr.crt 

Numele si 

prenumele 

Clasa Tema activitatii Data  Nr. participanti 

1. Pescaru Lidia  Cinematografia-punte 

între noi și ceilalți 

Noi și poezia 

Sărbătorile la români 

NU violenței 

05.11.2016 

28.10.2016 

02.11.2016 

09.06.2017 

23 

16 

15 

23 

2. Cernica Elena-

Corina 

 Colinde 

Aproape de Eminescu 

Serbare dedicată Zilei de 

24 ian. 

Dragobetele sărută fetele 

Festivalul- concurs: 

Călătorind prin satul 

românesc  

09.12.2016 

16.01.2017 

 

24.01.2017 

24.02.2017 

10.04.2017 

10 

 

30 

10 

15 

3. Cîrjan Adriana  Sărbătoarea Crăciunului 

Pe urmele lui Eminescu 

Dragobetele sărută fetele  

 

18.12.2016 

20.01.2017 

24.02.2017 

 

17 

16 

4 

4. Stănescu 

Maria 

 Ziua limbilor europene 

Stil de viață sănătos 

Colinde 

Aproape de Eminescu 

Ziua Francofoniei 

Excursie-Brașov 

Vizitarea expoziției de 

schițe și desene a 

pictorului Nicolae 

Grigorescu 

1 iunie-Ziua copilului 

26.09.2016 

05.10.2016 

09.12.2016 

16.01.2017 

20.03.2017 

05.04.2017 

06.12.2016 

01.06.2017 

22 

22 

20 

30 

30 

15 

5. Tudor Irina  Modern Languages Day 

Join US TO Halloween 

Party! 

Christmas Carols 

Saint Valentin s Day 

Putere și viață alături de 

persoanele seropzitive 

27.09.2016 

 

28.10.2016 

 

20.12.2016 

16.02.2017 

 

21.11.2016 

8 

 

22 

 

15 

9 

 

35 

6. Apetrei 

Andreea 

  Pe urmele lui Mihai 

Eminescu 

Aproape de Eminescu 

Scrisul între taste și stilou 

20.01.2017 

 

16.01.2017 

26.01.2017 

16 

 

30 

48 

7 Șerban Laura XB 

XIIB 

Ziua Francofoniei 

1 iunie-Ziua copilului 

20.03.2017 

01.06.2017 

25 

10 
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            Catedra servicii  
              prof Apostol Georgiana 

 

 

 

 

Prof Dobre Livia 

 

 
ACTIVITATEA DATA ACTIUNII  NR. PARTICIPANTI CALITATE IN CADRUL 

ACTIVITATII 

16 octombrie- Ziua 

Mondiala a Alimentatiei 

Sanatoase 

 

16 octombrie 2016 Elevii claselor cu 

specializarea de comert, 

activitati economice, 

industrie alimentara si 

gastronomie 

Organizator  

 Simpozion “Provocările 

lumii contemporane” 

Timişoara 

Nov 2016 2 Participant  

1 premiu I 

1 diploma de participare 

Festivalul de Teatru Baia 

Mare 

 

Nov. 2016 12 Participant – premiu 

special 

16 Noiembrie Ziua Mondiala 

pentru Toleranta- Premiera 

scurt metrajului 

“Prejudecata” 

09 nov. 2016 20 Organizator 

Sfantul Andrei-traditii si 

obiceiuri 

28 nov.2016 15 Organizator 

“Colindam, colindam… pe 19- 23 decembrie 2016 70 Organizator  

ACTIVITATEA DATA ACTIUNII  NR. PARTICIPANTI CALITATE IN CADRUL 

ACTIVITATII 

5 octombrie- Ziua Educatiei 

 

5 octombrie 2016 20 Organizator  

16 octombrie- Ziua 

Mondiala a Alimentatiei 

Sanatoase 

 

16 octombrie 2016 Elevii claselor cu 

specializarea de comert, 

activitati economice, 

industrie alimentara si 

gastronomie 

Organizator  

Festivalul de Teatru Baia 

Mare 

 

Nov. 2016 12 Participant – premiu 

special 

 Simpozion “Provocările 

lumii contemporane” 

Timişoara 

Nov 2016 2 Participant  

1 premiu I 

1 diploma de participare 

Festivalul Tineretului 

Fundatia Zamolxes 

Campina 

24 noiembrie 2016 12 Participant – Locul II 

sectiunea teatru 

16 Noiembrie Ziua 

Mondiala pentru 

Toleranta- Premiera scurt 

metrajului “Prejudecata” 

09 nov. 2016 18 Organizator 

“Colindam, colindam… pe 

la cancelarie” 

19- 23 decembrie 2016 18 Organizator  

Concurs “Bucuria 

Daruirii” Constanta 

Decembrie 2016 3 Participant  

Concurs „Nașterea 

Domnului – Renașterea 

Bucuriei” ediția VI 

 

Decembrie 2016 2 Participant  

Concurs “Minunea de la 

Bethleem” Piatra Neamt 

Decembrie 2016 3 Participant  

Simpozion “Scrisul, intre 

taste si stilou” 

26 ianuarie 2017 6 Organizator 
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la cancelarie” 

Concurs „Nașterea 

Domnului – Renașterea 

Bucuriei” ediția VI 

 

Decembrie 2016 2 Participant  

Concurs “Minunea de la 

Bethleem” Piatra Neamt 

Decembrie 2016 3 Participant  

Simpozion “Scrisul, intre 

taste si stilou” 

26 ianuarie 2017 6 Organizator 

Simpozion in cadrul 

proiectului “Industria 

alimentarã- intre ştiinţã, 

artã şi tehnologie”: Istoria 

panificaţiei 

Participare la Festivalul” 

Joc si Cant” la Breaza unde 

am participat cu trupa de 

teatru TEN B ACT si am  

obtinut premiul III cu piesa 

de teatru “Joimarita” 

Participare la Simpozionul 

national “Performanta si 

prestigiu in educatie 

,transdisciplinaritate 

,creativitate “ ,Breaza cu 

articolul “Literatura si 

gastronomie “,publicat in 

revista ISBN 
 

Mai 2016 

 

 

Iunie 2016 

 

 

 

5 

Organizator 

 

 

Coordonator 

 

 

Prof Sercaianu Raluca 
 

 

ACTIVITATEA DATA 

ACTIUNI

I  

NR. PARTICIPANTI CALITATE IN 

CADRUL 

ACTIVITATII 

“NU IGNORA FATA INVIZIBILĂ” 26.09.2016 9C, 9P1, 9P2 PARTICIPANT 

 

“SUNTEM TALENTAŢI ŞI DĂRUIM” 

 

30.09.2016 9P2 COORDONATOR 

“NU LĂSA VIOLENŢA SĂ TE 

TRANSFORME ÎNTR-UN INFRACTOR” 

14.10.2016 9P1, 9P2 PARTICIPANT 

 

EDUCAŢIE CINEMATOGRAFICĂ 

31.10.2016 9P2 COORDONATOR 

CONCURSUL PROVERBELOR 31.10.2016 9P2 COORDONATOR 

IGIENA ORALĂ 31.10.2016 9P2 PARTICIPANT 

“CITATE CELEBRE” 1.11.2016 9P2 COORDONATOR 

“MENS SANA IN CORPORE SANO” 3.11.2016 9P2 PARTICIPANT 

VIZITĂ LA MÂNĂSTIREA IOAN 

EVANGHELISTUL DE LA CORNU 

4.11.2016 9P2 COORDONATOR 

EDUCAŢIE CINEMATOGRAFICĂ 26.01.2016 9P2 COORDONATOR 

“SĂRBĂTORILE IERNII” 2.02.2016 9P2 COORDONATOR 

Concursul Judeţean Multidisciplinar “Alexandru 

Tudor Miu”, secţiunea „Tehnolologii” organizat 

de către LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC 

CÂMPINA; 

Simpozionul naţional „Optimizarea procesului de 

învăţământ. Calitate în educaţie” organizat de 

către Şcoala gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti 

în colaborare cu CCD Prahova; 
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Prof Georgescu Olivia 
 

ACTIVITATEA DATA ACTIUNII  NR. 

PARTICIPANTI 

CALITATE IN CADRUL ACTIVITATII 

 

1.Poiect 

educativ:”Inchide 

televizorul,incepe sa 

traiesti!” 

Proiect de diseminare 

comportamente 

pozitiv-corective 

15 elevi cls XC 

5.10.2016 

Initiator, coordonator 

2.“Putere si viata alaturi 

de persoanele 

seropozitive” 

 

21.11.2016 XC 

X P 

Invitat special 

dr. Duta 

Georgiana 

Coordonator alaturi de Tudor Irina 

3.“Tinerii impotriva 

coruptiei” 

21.11.2016 17 Coordonator 

 

ALTE ACTIVITĂŢI 

 

REZULTATE LA OLIMPIADE  ŞI  CONCURSURI  ŞCOLARE 

 

Nr.crt. Concursul  Locul de desfasurare  Rezultat  Data  

1 Fotbal  Sinaia Loc II Octombrie 

2016 

5 Baschet baieti Sinaia Loc II ,IV Noiembrie 

2016 

6 Baschet fete Campina  Loc II- fete Ianuarie 

Activităţi  Data  
Participan

ţi  
Persoane responsabile Parteneri 

- Participarea la organizarea şi 

desfăşurarea acţiunilor 

metodico-ştiinţifice în 

domeniul educativ, al 

activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare 

Conform 

planifi

cării 

Coordonat

or 

programe 

 

 

Coordonator programe 

ISJ 

Prahova 

CCD 

Prahova 

     

- Realizarea bazei de date 

privind cazurile de 

absenteism, abandon şcolar, 

violenţă în şcoală. 

Permanent Diriginţi 

Coordonator programe 

Comisia de combatere a 

violentei 

Poliţia de 

Proximitat

e 

- Indrumarea activităţii 

Consiliului Consultativ al 

Elevilor 

Permanent Elevi 

Coordonator programe 

Prof.  Stanescu Maria 

Prof. Apostol Georgiana  

 

- Monitorizarea situaţiei 

disciplinare din şcoală 
Permanent Profesori 

Directori 

Coordonator programe 

CEAC 

Diriginti 

Comisia de combatere a 

violentei 
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Atletism Loc III 2017 

7 Concurs 

Simpozionul 

“Provocarile 

lumii 

contemporane”  

Timisoara Elevii, 

Alexandrescu Roxana- 

premiul I 

Goaga Petruta- 

diploma de participare 

Ionescu Georgiana-  

premiul I 

Milos Darius- diploma 

de participare 

 

Noiembrie 

2016 

 

 

 

 

8 Festivalul 

Tineretului 

Campina Fundatia 

Zamolxes 

Loc II –teatru Trupa 

Ten B Act 

Locul I muzica 

Cheresi Sebastian 

Locul II dans 

Cheresi Sebastian 

Noiembrie 

2016 

9 Festivalul de 

Teatru   

Film Prejudecata 

Baia Mare Premiu special 

Trupa Ten B Act 

Noiembrie 

2016 

10 Concurs  

România, țara 

mea iubită ! 

Campina  Loc III 

Necula Stefania 

1 decembrie 

2016 

11 Olimpiada de 

geografie (1 elev) 

   

12 Comunicări 

științifice ale 

elevilor (2 elevi) 

   

13 Concurs județean 

– Bucuria 

dăruirii  

 Olteanu Mihaela 

Georgiana- IX A) 

 

14 Concurs 

regional de 

felicitări - 

Minunea de la 

Bethlehem  

 

 Olteanu Mihaela 

Georgiana-IX A) 

 

15 Olimpiada 

judeteana 

tehnologii 

Ploiesti Sirca Sabin 

Danila Rebeca 

Topala Paula 

 

Locul III 

Locul I 

Locul III 

16 Creație lirică și 

Creație literară 

în cadrul 

 Mărgăritescu Bianca Mentiune 
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Concursului 

Județean 

Multidisciplinar 

Alexandru Tudor 

Miu 

Grosman Ioana Premiul III 

17 Festivalul 

Concurs Joc Și 

Cânt La Breaza; 

secțiunea 

Obiceiuri și 

tradiții populare 

cu trupa TEN B 

ACT 

 

Breaza Trupa de teatru TEN B 

ACT 

Premiul III 

18 Concurs de 

creatie - Iasi 

Iasi 6 Premiul I , II 

19 Concurs 

judetean 

Romanian  

Bussines 

Chellenge 

Ploiesti 

Ploiesti 10 Premiul III 

 

Activități metodice(  la nivel de catedră, de cerc metodic, de școală, de județ : 

lecții deschise, referate , lucrări prezentate la cercuri , simpozioane , etc ) 

 
-Prof. Corina Cernica- Participare Simpozion Național Performanță și prestigiu în 

educație, trandisciplinaritate,creativitate și Simpozion județean A învăța să înveți 

-Prof. Lidia Pescaru-Lecție deschisă-IX C(1 XI 2016) 

-Prof. Tudor Irina-Lecție deschisă-12.01.2017 

-Prof. Șerban Laura-Lecție deschisă-IXB 

-Negoita Ofelia-Marile religii ale lumii antice IX A 

-Geanta Nicolae-Alcătuirea internă și dinamica scoarței. Plăcile tectonice. (clasa IX A) 

/ Etapele dezvoltarii 

personalitatii(clasa X A) 

 

- Juganaru Luminita Referat Comisia diriginților – Devieri comportamentale ale elevilor 

și combaterea acestora 

-Musat George- Legea morală a Vechiului Testament – Decalogul. (clasa X B) 

-Oancea Mihai- Alergarea de viteză – startul de jos și pasul alergător de viteză / Handbal 

– consolidarea aruncării la poartă – joc bilateral. (clasa XI A) 

-Vasile Daniel- Gimnastica acrobatică – repetarea legăturilor de exerciții / Forța – 

Dezvoltarea forței segmentare. (clasa X D) 

- Georgescu Olivia Referat in cadrul catedrei Servicii - “Impactul temelor pentru acasa 

asupra performantelor scolare ale elevilor de la specializarea economic” 

 

 

 
 

 

 

 

               -Juganaru Luminita- Limbajul, axul sistemului psihic uman. 
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ANALIZA  SWOT 

Puncte tari  

 

 Existenta unui colectiv didactic numeros - in care se imbina armonios experienta 

celor mai in varsta cu elanul celor  tineri ; 

 Disponibilitatea multor cadre didactice pentru implicare în activitati extrascolare 

si extracurriculare care sa contribuie la formarea tinerei generatii. 

 Preocuparea conducerii unităţii şcolare în dezvoltarea bazei materiale; 

 Exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor, în pregătirea 

suplimentară a elevilor; 

 Implicarea în actul decizional a unui număr cât mai mare de cadre didactice, a 

elevilor, parintilor si societatii civile; 

 Modalitati alternative de educatie reflectate de activitati extracurriculare diverse la 

nivelul scolii si la nivelul claselor de elevi 

 Valorificarea experientei personale a elevilor in activitatile educative, dovedeste 

importanta pregatirii elevilor pentru viata reala, la fel de mult, cat se realizeaza in 

cadrul altor discipline de studiu;  

 Alternarea formelor de organizare a activitatii : frontal, perechi, grupuri mici, 

individual contribuie la formarea elevilor in cadrul activitatilor educative 

desfasurate;  

 Prin activitatile educative nonformale se creaza o diversitate de experiente de 

invatare;  

 Utilizarea metodelor interactive de invatare, creaza elevilor: constientizarea 

responsabilitatii, a deciziilor sau de sustinere a propriilor opinii;  

 Existenţa a doua biblioteci scolare cu un fond de carte şcolară suficient  

 Colaborarea cu partenerii educationali de la nivel local sau national care vin in 

spijinul cadrelor didactice diriginti in cadrul activitatilor educative care vizeaza 

orientarea scolara si profesionala sau educatia pentru o viata sanatoasa din punct 

de vedere fizic, mintal , precum si parteneriate cu institutii culturale sau spirituale: 

colaborarea cu specialisti ai I.J.P. –Prahova; C.C.D.-Prahova, Cabinetul de 

consiliere psihopedagogica, Cabinetul medical al scolii; Primaria Municipiului 

Campina, Politia Municipiului Campina, Jandarmeria Romana 

 

Puncte slabe 

 

 Absenteismul în rândul elevilor şi abandonul şcolar in crestere, in conditiile in care 

actuala legislatie nu ofera eficiente parghii pentru prevenirea si combaterea acestui fenomen; 
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 Reticenţa faţă de nou şi shimbare a unor cadre didactice; 

 Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala; 

 Formalism în activitatea unor comisii constituite la nivelul unitatii; 

 Calitatea materialului uman cu care se lucreaza , foarte multi dintre elevi provenind din 

familii cu probleme sociale (familii monoparentale, orfani, copii aflati in ingrijirea bunicilor, 

parinti plecati sa lucreze peste hotare, etc.) ; 

 Carentele educationale si comportamentale intalnite la unii elevi, mai ales din clasele a 

IX-a ; 

 Numarul mare de elevi navetisti care fiind legati de anumite curse nu pot raspunde 

intotdeauna la solictarile din afara programului scolar ; 

 Lipsa de reactie a diferitilor agenti comerciali la solicitarile de sponsorizare ; 

Oportunităţi  

 Existenţa programelor de formare a cadrelor didactice, propuse de MECST şi locale, 

propuse de Universităţi şi CCD; 

 Existenţa unei oferte educationale pentru calificari tentante si cu potential pe piata 

muncii; 

 Interesul Primăriei Municipiului Câmpina pentru dezvoltarea bazei materiale  

 Deschiderea activitatii educative spre implicare si responsabilizare in viata comunitatii 

 Colaborarea cu Politia de Proximitate in inlaturarea cauzelor absenteismului / 

abandonului scolar 

 Colaborarea cu medicul scolar  pentru activitati de prevenire a imbolnavirilor, respectarii 

regulilor de igiena, prevenirea consumului de alcool si tutun. 

 Colaborarea cu consilierul şcolar, dna Corodeanu Ruxandra care realizeaza consilierea 

elevilor cu deficient comportamentale.  

Amenintari 

 Nivelul scăzut al resurselor bugetare, mai ales la nivel local, in raport cu necesarul unitatii 

noastre; 

 Atragerea spre alte domenii cu satisfacţii financiare mai mari a cadrelor didactice, in mod 

deosebit a specialiştilor de informatica si limbi străine; 

 Scăderea motivaţiei învăţării in contextul imposibilităţii integrării pe piaţa muncii a 

absolvenţilor; 

 Mirajul castigurilor materiale mari peste hotare in randul tinerilor; 

 Oferta negativa a strazii si a mijloacelor mass-media reflectata in lipsa de interes fata de 

invatatura si activitatile educative 
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CONCLUZII   SI  DIRECTII DE ACTIUNE 

  Aşa cum am încercat sa ilustram prin acest material, rezultatele activitatii instructiv-

educative realizate la clasa de către cadrele didactice ale scolii noastre au fost multumitoare, 

analizate in totalitatea lor. Se impune insa, pentru viitor, o imbunatatire a acestora. Pentru 

atingerea acestui deziderat, propunem următoarele obiective: 

 realizare continua a unor conţinuturi educaţionale adaptate aspiraţiilor si 

posibilităţilor elevilor scolii noastre; 

 echilibrarea efortului pedagogic intre ridicarea calitatii medii a invatamantului si 

stimularea performantelor; 

 alegerea si aplicarea metodelor si mijloacelor didactice de realizare a obiectivelor si 

scopurilor invatamantului cele mai eficiente, adaptate conditiilor si aspiratiilor 

elevilor scolii noastre; 

 optimizarea cunoaşterii elevilor si a capacitatilor intelectuale si psihice ale acestora; 

 deplasarea accentului de pe informativ pe formativ; 

 creării motivaţiei invatarii si a deprinderilor de lucru intelectual; 

 selectarea informaţiilor si prezentarea lor intr-un cadru interactiv; 

 detensionarea orelor prin abordarea unei atitudini de înţelegere, cooperare si 

comunicare cu elevul si crearea de situaţii care sa determine participarea tuturor 

elevilor la desfăşurarea orei. 

Pentru semestrul al II-lea al anului  şcolar 2016– 2017, Colegiul nostru isi propune: 

 să motiveze; 

 să acorde consultanţă; 

 să sprijine iniţiativele elevilor, partenerilor sociali, cadrelor didactice; 

 să promoveze valoarea; 

 să iniţieze şi să dezvolte parteneriatele interinstituţionale; 

 să evalueze punând accent pe dezvoltare; 

 să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei 

         

RAPORT FINAL PROGRAM NATIONAL„ ŞCOALA ALTFEL”. 

31.X.2016 - 04.XI.2016 

 
 

Coordonator programe si proiecte educative,  

prof. DOBRE LIVIA  

 

In anul scolar 2016-2017, conform O.M.E.C.S.T. nr. 5034/29.08.2016 , Programul 

național „Școala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și 

poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ, 

conform ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice privind structura anului 

școlar. Programul național „Școala altfel” la Colegiul Tehnic „Constantin Istrati „ s-a desfasurat 
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in saptamana 31.X.2016-04.XI.2016, perioada fiind stabilita si votata de Consiliul Profesoral, 

Comitetul de Parinti si Consiliul Elevilor.  

 

 

PREVEDERI GENERALE 

 

În această săptămână nu s-au organizat cursuri conform orarului obișnuit al unității de 

învățământ, Programul National „Școala altfel „ desfășurându-se după un orar special, în funcţie 

de durata activităţilor.  

Acest program este benefic pentru dezvoltarea în rândul elevilor a competenței de 

învățare și a abilităților socio-emoționale (recunoașterea și gestionarea emoțiilor, preocuparea 

manifestată față de alte persoane, stabilirea unor relații pozitive, luarea unor decizii responsabile 

și gestionarea situațiilor provocatoare în mod constructiv). 

Scopul acestui program a fost implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în 

activități care să răspundă intereselor și preocupărilor, să pună în valoare talentele și capacitățile 

acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze 

participarea lor la acțiuni variate, în contexte non-formale. 

În orarul Programului National „Școala altfel”, elaborat în colaborare cu elevii, părinţii şi 

cadrele didactice din unitate, au fost incluși toți elevii și toate cadrele didactice care funcţionează 

la Colegiul Tehnic Constantin Istrati Campina. 

 

PLANIFICAREA ȘI APROBAREA PROGRAMULUI 

 

 Pentru elaborarea programului de activități, în perioada 15.IX.2016 - 7.X.2016, s-au 

solicitat propuneri elevilor, la orele de dirigenție,parintilor in sedintele cu parintii  și cadrelor 

didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. După colectarea propunerilor, s-au desfășurat 

dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul 

reprezentativ al părinților, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a 

cadrelor didactice. 

Centralizarea propunerilor si planificarea activităților din cadrul Programului național 

„Școala altfel”, a fost realizata de echipa de coordonare a Programului național „Școala altfel”, 

alcătuită din :  

-Director prof.Gheorghe Corina; 

-Prof.Dobre Livia ,coordonator programe si proiecte  educative; 

-Prof.Apostol Georgiana,coordonator CSE; 

-Prof.Serban Laura: 

-Corodeanu Ruxandra ,consilier scolar: 

-Elevi :Alexandrescu Roxana si Nucsoreanu Mihaela :  

-Parinti:Stingu Elena si Stoica Corina. 

Tipurile de activități care s-au organizat în săptămâna menționată, durata acestora, 

modalitățile de organizare și responsabilitățile s-au votat în Consiliul Profesoral și s-au aprobat în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ. 

  

 

 

CONȚINUTUL ȘI ORGANIZAREA PROGRAMULUI 

 

 S-au elaborat  proiecte educationale la nivelul  claselor de liceu si scoala profesionala, 

care să urmărească și să permită realizarea unor obiective educaționale, prin activități care, în 

programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula. 

Proiectele s-au desfasurat în instituţiile școlare cu participarea si colaborarea cu alti 

parteneri implicati: Cabinetul medical şcolar -Dr. Duta Georgiana ,Cabinet stomatologic scolar-

dr.Niculescu Ane-Marie Anelore,asistent Brezeanu Elena, Scoala Postliceala Doctor Dinu 

Campina, Fundatia Zamolxes , Muzeul Memorial pictor Nicolae Grigorescu,Castelul Iulia 

Hasdeu Campina, Biblioteca scolii, Biblioteca Municipala Campina, Federatia Romana de 
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Rugby,Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina, Scoala speciala Breaza. 

Invitati : Sirbu George Iulian –consilier in cariera GCDF( Global Career Development 

Facilitator), Florin Dochia, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor, Dr. Nica Ion – medic 

specialist obstretica-ginecologie, Pastorul  Jurjer Naghel si sotia Naghel Loredana(Centrul crestin 

Nehemia), Antrenor Steaua Bucuresti (gimnastica) Alin Jivan.  

Fiecare activitate la care au participat elevii a fost coordonată de un număr corespunzător 

de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activități organizate, conducerea unității de 

învățământ și cadrele didactice au luat toate măsurile pentru asigurarea supravegherii elevilor și a 

securității acestora. 

           Activităţile propuse acoperă domenii variate de interes, de la sfera cultural-artistică şi 

sportivă, până la domeniul tehnico-ştiinţific şi de cercetare. Sunt prevăzute acţiuni de voluntariat 

şi responsabilitate socială, activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, activităţi 

de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, nu în ultimul rând activităţi sportive si excursii.  

 

NUMAR DE ACTIVITATI DERULATE:70 

TIPURI DE ACTIVITATI DERULATE:  

Cultural -artistice, educative, sportive, de cetatenie democratica, educatie ecologica si  

protectia mediului, voluntariat, vizite de studiu, vizite la unitati economice, educatie pentru 

sanatate si stil de viata sanatos, consiliere si orientare in cariera. 

Activitati derulate: 

Sa ne auto-cunoastem, Istoria Olandei, Cinematografia-lectii de viata, Jocuri sportive, 

Beneficiile inotului, Putere si viata, alaturi de persoane seropozitive, Igiena dentara, Excursie la 

Ploiesti si Slanic-Prahova, Maini indemanatice, Turul virtual al Londrei, Matematica in jurul 

lumii, Chimia distractiva, Mari fizicieni, Inovatorul Tesla, Concurs de sah,baschet, Citate 

celebre,Excursie la Manastirea Cornu, Discriminarea, Cum sa fii campion, Olanda-mic dar mare! 

,Who am I? ,Literatura ca stare de spirit, Atelierul de teatru, Auditii muzicale din arii clasice, Pe 

drumuri de munte(activitate de ecologizare), Vizionare de film „ Inside out”, Un rugbyst poate fi 

un bun politist!, Talent,efort si asteptari!, Cine sunt? Ce si cum pot aplica ceea ce stiu!, 

„Niciodata toamna nu fu mai frumoasa!, Desertul preferat!, Managementul timpului, Educatie 

financiara, Stil de viata sanatos-captivi in libertate, Atelier de Stand-up comedy si Improve show, 

Demarare proiect Consumer Classroom, Educatie ecologica, Concurs de cultura generala, 

Placerea/neplacerea de a citi , Recunoaste-ti dusmanul! Prevenirea bolilor cu transmitere sexuala, 

Vizita la scoala postliceala sanitara „Dr.Dinu” ,Consiliere in cariera, Adolescenta-atelier de 

creatie literara, Nina Cassian- o alta monografie a dragostei in versuri si imagini”.  

Acţiunile valorificate încadrul Programului National Scoala altfel! şi-au atins cu succes 

obiectivele propuse, prin jocuri interactive, ateliere de lucru, dezbateri, vizite, referate, vizionare 

filme, prezentări Power-point: 

 Dezvoltarea creativităţii şi formarea unor abilităţi practice; 

 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară; 

 Dezvoltarea spiriritului competitiv; 

 Formarea unor atitudini civice şi a unor atitudini de protecţie a mediului înconjurător; 

 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de 

adaptare şcolară; 

 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare; 

 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel 

motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare; 

 Cultivarea simţului artistic şi a aprecierii însemnătăţii valorilor tradiţionale şi zonale; 

 Asimilarea de informaţii esenţiale ce privesc tradiţiile, istoria, obiceiurile, geografia, cultura; 

 Lărgirea orizontului cultural, dezvoltarea imaginaţiei, sensibilităţii şi spiritului creator, 

formarea unei personalităţi umane complexe; 

 Cultivarea noţiunilor ce ţin de codul bunelor maniere; 

 Alfabetizarea civică a elevilor prin familiarizarea cu limbajul impus de codul bunelor 

maniere; 

 Promovarea educaţiei alternative şi a normelor ecologice. 
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RESURSE IMPLICATE: 

20 de profesori diriginti, profesori, profesor documentarist, bibliotecar, consilierul scolar, maistri 

instructori,  aproximativ 500 de elevi .   

PARTENERI IMPLICATI: 

 

Scoala Postliceala Doctor Dinu Campina 

Cabinetul medical şcolar 

Cabinetul stomatologic scolar 

Muzeul Memorial Nicolae Grigorescu Campina 

Castelul Iulia Hasdeu Campina 

Biblioteca scolii 

Biblioteca Municipala Campina 

Federatia Romana de Rugby. 

Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar”Campina 

Bazinul de Inot Campina 

Scoala Speciala Breaza  

Baza sportiva Cornu 

 

   SPATII DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR: 

 

   Sala de clasa, sala de sport, terenul de sport, atelierele scolii, CDI, biblioteca scolii, biserica,  

 scoli   postliceale, muzee din Campina si Ploiesti,etc. 

 

OBIECTIVELE URMĂRITE: 

 activități sportive: 
- să manifeste  spirit de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de reguli acceptate ; 

- să-şi extindă fondul propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ - utilitare şi sportive; 

- să-şi dezvolte deprinderea de a practica jocuri şi  diferite sporturi. 

 activități de  educație pentru sănătate și stil de viață sănătos: 
- să conştientizeze faptul că un stil de viaţă defectuos ne îmbolnăveşte; 

- să cunoască efectele negative prin utilizarea în exces a televizorului şi a calculatorului; 

- să dezvolte atitudini de adoptare a unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri; 

- să proiecteze propria persoană în viitor privind descrierea stilului de viaţă; 

- să înveţe măsuri de prevenire a unor boli; 

- să formeze deprinderi privind alimentaţia sănătoasă şi importanţa exerciţiilor fizice; 

- să formeze atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătate şi în special sănătatea mintală şi 

emoţională; 

- să se familiarizeze cu piramida alimentelor. 

 activități de  educație ecologică și de protecție a mediului: 
- să coopereze în cadrul grupului ţintă pentru identificarea acţiunilor oportune, benefice mediului 

natural; 

- să sensibilizeze membrii comunităţii cu privire la protecţia pădurii şi, în general, la spaţiile 

verzi, prin acţiunile efectuate; 

- să manifeste iniţiativă, hărnicie, empatie faţă de mediul înconjurător, consecvenţă; 

- să cunoască posibilităţile de ocrotire şi de conservare a mediului; 

- să deprindă tehnici de reciclare a materialelor; 

- să sensibilizeze membrii comunităţii cu privire la păstrarea curăţeniei pe străzile şi în parcul 

localităţii. 

- însuşirea de către elevi a cunoştinţelor legate de energiile alternative; 

 activități educative, cultural - artistice: 
- să contribuie la promovarea culturii; 
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- să perceapă valorile morale şi culturale; 

- să pregătească elevii în spiritul conservării şi promovării specificului regional din care fac 

parte; 

- dezvoltarea abilităţilor privind arta plastică; 

- verificarea cunoştinţelor de cultură generală; 

- dezvoltarea spiritului competiţional; 

- lucrul în echipă şi redarea prin desen a schimbărilor petrecute în natură; 

- identificarea principalelor calităţi ale propriei persoane; 

- exerciţii de cunoaştere şi inter-cunoaştere; 

- educarea elevilor în scopul interesului şi dragostei pentru cultura ; 

- exersarea limbii engleze prin intermediul muzicii; 

- dezvoltarea interesului elevilor pentru lectura ; 

- accentuarea noţiunilor de bună creştere, comportament civilizat în societate, comportare în 

situaţii de urgenţă. 

- formarea şi consolidarea deprinderilor de comportare în societate; 

- dezvoltarea capacităţii de comunicare orala, prin interpretare artistică şi a libertăţii de 

exprimare orală, cultivând sentimentul de preţuire faţă de frumuseţea şi armonia limbii 

române. 

 activități de petrecere a timpului liber: 
- să conștientizeze necesitatea planificării vieții personale, a timpului liber; 

- să cunoască şi să-şi însuşească modalităţile diverse de organizare şi petrecere a timpului liber; 

- să cunoască valentele formative ale excursiilor si drumețiilor, prin lărgirea sferei 

informaționale; 

- să dezvolte conduita moral-civică a elevilor; 

- să contribuie la promovarea culturii; 

- să aplice criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor; 

- să perceapă şi să aprecieze valorile culturale. 

 activități de orientare şcolară şi profesională: 
- să conştientizeze nivelul cunoştinţelor şi competenţelor necesare în profesia vizată; 

- să fie pregătiţi pentru uninterviu de selecţie profesională; 

- să cunoască mobilitatea oferită de piaţa muncii europene; 

- să cunoască propriile interese şi aspiraţii; 

- să identifice anumite meserii; 

- să dezvolte respect faţă de cei ce au grijă de viaţa noastră, atribuţii, abilităţi şi competenţe 

necesare pentru a face meseria respectivă; 

- să identifice abilităţile personale; 

- să coreleze abilităţile cu aspiraţiile şi cu cerinţele meseriei preferate; 

- să identifice diverse tipuri de meserii dintr-o comunitate; 

- să dobândească respect pentru munca părinţilor. 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII: 

 modele de autoevaluare destinate beneficiarilor elevi şi cadre didactice; 

 modele de interviuri de evaluare; 

 fişe de apreciere; 

 nivelul de cunoştinţe, deprinderi dobândite în diferite domenii: artistice, literare, 

ştiinţifice, sportive; 

 prestaţia celor care iau parte la derularea proiectului; 

 chestionar depre evaluarea deprinderilor şi înclinaţiilor elevilor,a opţiunilor acestora; 

 chestionar de evaluare a capacităţilor dobândite de participanţi pe parcursul implementării 

programului; 

 valorificarea materialelor efectuate în cadrul activităţilor  programului „Şcoala altfel”(desene, 

colaje,fotografii,portofolii etc.); 
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 discuţii cu invitaţii,  

 jurizarea lucrărilor prin: evaluarea reciprocă, autoevaluarea lucrărilor, expoziție cu lucrările 

elevilor, jocuri de orientare; 

 premii, diplome 

 

REZULTATELE ÎNREGISTRATE:  

La toate activităţile desfăşurate au participat toţi elevii, fapt ce dovedeşte că activităţile 

realizate au fost nu numai instructiv educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare 

activă a elevilor : 

- dobândirea de către elevii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei sociale 

şi autodezvoltării profesionale prin activităţi extracurriculare; 

- expoziţie cu materialele de dezvoltare extracurriculară ; 

- inventar de bune practici educaţionale şi comunitare identificate în cursul derulării proiectului; 

- identificarea problemelor din comunitate care s-ar putea rezolva prin activităţi ale şcolii; 

- facilitarea comunicării între membrii comunităţii şcolare (profesori şi elevi) şi reprezentanţi ai 

comunităţii locale; 

- atragerea în activităţi educaţionale a unui număr cât mai mare de membrii ai comunităţii; 

- identificarea de persoane, instituţii sau agenţi economici interesaţi în activităţi cu specific 

educaţional şi cuprinderea acestor colaboratori efectivi sau potenţiali în materialele 

informative ale proiectului; 

- punct de documentare al şcolii de orientare şcolară şi profesională şi de bune practici 

educaţionale în domeniul extracurricular, cu materiale informative complete şi diverse despre 

proiect şi activităţile sale; 

- grup de iniţiativă pentru extinderea în şcoală a acţiunilor extracurriculare care oferă cadru de 

transfer procesului instructiv-educativ;  

- dosar tematic; 

- album foto; 

- produse realizate de elevi; 

- prezentări PPT,  eseuri; 

- expoziție foto / desene; 

- jurnal de excursie; 

- fise cu impresiile elevilor; 

- material video/foto; 

- impresii; 

- fişe cu trasee profesionale. 

 

ANALIZA SWOT: 

a) Puncte tari:  

- buna colaborare şi realizare de parteneriate educaţionale; 

- munca în echipă;  

- implicarea în activităţi a elevilor şi a cadrelor didactice în atingerea obiectivelor; 

- crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale; 

- cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă 

profesionala. 

- experienţa managerială a cadrelor didactice care lucrează cu diferite categorii de elevi; 

- rigurozitatea programului întocmit; 

- interes crescut al unor cadre didactice şi elevi pentru angrenarea în proiecte locale,  

- prevenirea abandonului şcolar, a violenţei în şcoală 

- atmosfera relaxantă; 

- implicarea în activităţi şi a altor instituţii furnizoare de educaţie; 

- observarea elevilor în alte contexte educaționale; 

- crearea unui climat educațional deschis și stimulativ prin relațiile interpersonale. 

b) Puncte slabe: 
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-      accesul scăzut la resursele materiale necesare cadrelor didactice pentru realizarea 

activităţilor (ex. hârtie de dimensiuni mari pentru realizarea posterelor, flip-chart, 

videoproiectoare,); 

-     influenţa unor factori externi care nu pot fi prevăzuţi în momentul conceperii programului; 

-         intervenţia unui anumit grad de oboseală fizică din partea elevilor sau profesorilor 

implicati in deplasările în afara şcolii; 

-    resurse financiare si materiale reduse pentru oferirea de premii şi diplome elevilor care au 

obţinut locurile I, II şi III la diferite concursuri; 

- reticenţa faţă de nou şi schimbare a unora ; 

 

c) Oportunităţi:  

-     sprijin oferit de diferite instituţii, asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale în conceperea şi 

implementarea programului prin oferirea unor modele de bună practică şi a informaţiilor despre 

ofertele muzeelor; 

- amploarea efectelor activităţilor cultural artistice şi sportive; 

- dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat; 

- creşterea calităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional. 

 

d) Ameninţări: 

- insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor privind rolul lor de principal partener educaţional 

al şcolii; 

- criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea interesului faţă de şcoală, conservatorismul; 

- vremea rea care a împiedicat desfăşurarea activităţilor în aer liber; 

- instabilitatea economică duce la discriminarea unor elevi care n-au resurse materiale pentru a  

participa la vizitarea muzeelor, expozițiilor, excursiilor. 

-     implicare slabă a familiei în susţinerea activităţilor desfăşurate; 

-      influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor; 

-      modificări legislative permanente care creează dezorientare şi nesiguranţă. 

 

CONCLUZII: 

        Prezentul program, prin obiectivele urmărite, prin implicarea permanentă a echipei de 

proiect,a condus nemijlocit la conştientizarea comunităţii locale, a  elevilor privind importanţa 

activităţilor cultural-artistice, literare, de cunoaştere şi sportive în afirmarea personalităţii 

acestora, a dezvoltării competenţelor/ talentelor din diverse domenii. Prin derularea responsabilă  

a acestuia,  elevii au avut posibilitatea să-şi formeze un comportament liber, responsabil, deschis 

spre comunicare şi iniţiativă, au conştientizat valoarea efortului depus prin contribuţia lor activă 

la prezentarea unor activităţi recreative, cultural-artistice şi sportive, a obiceiurilor şi a tradiţiilor 

româneşti. 

 

 

RECOMANDĂRI ȘI  SUGESTII DE AMELIORARE A PROGRAMULUI: 

Realizarea unei baze de date electronice cu sugestii concrete de activităţi specifice 

programului„Şcoala altfel” pe care pot fi postate ofertele diferitelor instituţii şi organizaţii care 

doresc să se implice în acest program; 

 Resurse finaciare şi materiale oferite şcolii în vederea facilitării implementării programului 

„Şcoala altfel”. 

Gratuitate pentru elevi pe mijloacele de transport în comun în această săptămână . 

 

ANEXE: 

- CD fotografii și produse reprezentative obținute, ca urmare a derulării programului; 
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- Copii ale parteneriatelor instituţionale; 

- Modele de bună practică 

-  Mapa cu Proiectele educative elaborate de diriginti sau partenerii implicati in activitati.  

 

 

CONCLUZII 

si 

DIRECTII DE ACTIUNE 

 

  Aşa cum am încercat sa ilustram prin acest material, rezultatele activitatii instructiv-educative 

realizate la clasa de către cadrele didactice ale scolii noastre au fost multumitoare, analizate in 

totalitatea lor.  

            Se impune insa, pentru viitor, o imbunatatire a acestora. Pentru atingerea acestui 

deziderat, propunem următoarele obiective: 

 realizare continua a unor conţinuturi educaţionale adaptate aspiraţiilor si posibilităţilor 

elevilor scolii noastre; 

 echilibrarea efortului pedagogic intre ridicarea calitatii medii a invatamantului si 

stimularea performantelor; 

 alegerea si aplicarea metodelor si mijloacelor didactice de realizare a obiectivelor si 

scopurilor invatamantului cele mai eficiente, adaptate conditiilor si aspiratiilor elevilor 

scolii noastre; 

 utilizarea mult mai eficienta a timpului; 

 optimizarea cunoaşterii elevilor si a capacitatilor intelectuale si psihice ale acestora; 

 deplasarea accentului de pe informativ pe formativ; 

 creării motivaţiei invatarii si a deprinderilor de lucru intelectual; 

 selectarea informaţiilor si prezentarea lor intr-un cadru interactiv; 

 detensionarea orelor prin abordarea unei atitudini de înţelegere, cooperare si comunicare 

cu elevul si crearea de situaţii care sa determine participarea tuturor elevilor la 

desfăşurarea orei. 

 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Gheorghe Corina Ileana 

 

 

 

 

 

 


