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I. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL, SOCIAL-ECONOMIC, 

CULTURAL ŞI ECOLOGIC CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI : 

 

Din punct de vedere legislativ, organizatoric şi politic, invăţămantul preuniversitar 

românesc este reglementat prin următoarele documente: 

- Legea Învăţămantului nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de invăţămant preuniversitar 

aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 5079/31.08.2016; 

Din punct de vedere economic, se constată la nivel naţional, pe seama crizei economice, 

creşterea ratei şomajului pe fondul orientării tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu 

spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă in domeniu depăşeşte oferta. 

Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitaţilor 

de învăţămant, intresul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli 

este în continuare scăzut. 

  Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut 

faţă de şcoală al elevilor. 

Toţi aceşti factori economici au efecte grave: dezinteres pentru educaţie, absenteism ridicat, 

chiar abandon şcolar (cu precădere in randul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea impactul 

programelor sociale este mare (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite,burse). 

Din punct de vedere social, implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o 

problemă secundară, grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. Efectele acestor probleme 

sociale se resimt asupra pregătirii elevilor. 

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului 

acestora faţă de şcoală. Preţul, de multe ori ridicat, al materialelor didactice, precum şi al celorlalte 

mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete,ghiozdan etc.) poate 

reprezenta, de asemenea, o ameninţare.  

Deasemenea o mare problema pentru multi dintre elevii scolii este abonamentul pentru 

transportul, pana si de la, scoala. Suma pe care fiecare elev (din jud. Ilfov sau jud. Giurgiu) o achita 

pentru  transport este destul de mare pentru bugetele familiilor din care provin. 

Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism 

ridicat de pană la abandonul şcolar. 

O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă 

aspectelenegative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a 

inlătura sau atenua aceste efecte. 

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se constată un accent pus pe 

tehnologia informaţiei şi comunicării. Şcoala nu are un număr suficient de calculatoare: 

.  
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 Calculatoarele pe care scoala le are in dotare in cabintul de informatica  sunt vechi, motiv 

pentru care se strica, ele nefiind inlocuite cu alte calculatoare.  

 In acest an scolar au fost reconditionate 5 calculatoare si nu au fost achizitionate  alte  

calculatoare din lipsa de fonduri. 

Accesul la internet nu mai este deficitar acesta existând în secretariat, în cabinetul 

directorului, în laboratorul de fizică, în laboratorul de biologie, în laboratorul CAD, dar şi în două 

săli de curs. Dintre elevi doar puţin peste 50% au calculator acasa. 

Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au in vedere 

reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest 

sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele 

didactice sau de partenerii sociali . 

In anul scolar 2018-2019 au fost reabilitate toate salile de clasa cu sprijinul DAUI, si a fost 

reconditionat mobilierul din salile de clasa cu angajatii scolii. 

S-a realizat deasemenea, în conformitate cu legislația în vigoare controlul medical anual 

întregului personal, prin contractul derulat cu cabinetul de sănătate desemnat în urma analizării de 

către C.A. a ofertelor primite 

 

                         

II.ORGANIZAREA ACTIVITATILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018/2019 

 

La data de 01.09.2019 Liceul Tehnologic DACIA a fuzionat prin absortie cu Colegiul 

Tehnic „Miron Nicolescu”, in baza deciziei ISMB nr 1911/15.05.2018, astfel numărul de clase față 

de anul școlar 2017/2018 a crescut de la 13 clase la 25 de clase si o clasa invatamnt postliceal cu 

taxa. 

Liceul Tehnologic ” DACIA ”  din  planul de școlarizare aprobat de ISMB pentru anul școlar 2018-

2019:  

- A  realizat  in totalitate  planul de scolarizare pentru liceu ZI si liceu SERAL  

- Nu s-a realizat o clasa de a IX a liceu FRECVENTA REDUSA  

- Media efectivelor formațiunilor de studiu pe școală este de 26,8 elevi per clasă (670 

elevi cuprinși în 25 de clase) 

Nu sunt clase cu efective sub limita minimă prevăzută de lege; 

 

S-a asigurat la nivelul școlii logistica necesară, precum și desfășurarea înscrierilor și 

examenelor necesare pentru încheierea situației școlare a anului trecut, formarea claselor din ciclul 

inferior de liceu,  o clasă a-IX-a liceu-zi profil tehnic, domeniul mecanic, specializarea tehnician 

transporturi o clasă a-IX-a liceu-zi profil tehnic, domeniul resurse naturalesi protectia mediului, 

specializarea  Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului  o clasă a-IX-a liceu-zi profil sportiv, 

secializarea Instructor sportiv  și o clasă a IX-a frecvență redusă, profil real specializarea 

matematică- informatică, o clasa a XI-a liceu seral, profil tehnic, specializarea Tehnician prelucrari 

la cald . 
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S-a realizat o clasă a IX-a de școală profesională de 3 ani, domeniul mecanic, calificarea 

mecanic auto si Tinichigiu vopsitor auto 

Pentru clasa a IX-a –școală profesională de 3 ani s-a obținut aprobarea de funcționare cu 32 

de elevi. 

Pentru liceu zi s-a menținut orarul în schimbul I, începand cu ora 8.00 a.m. fapt ce permite 

desfășurarea activităților extrașcolare, extracurriculare și de consiliere a beneficiarilor în condiții 

optime, pentru liceu seral orarul este pentru schimbul II, incepand cu ora 16:30 pana la ora 21:30. 

Planul de școlarizare, este realizat în condițiile legii, cu un număr maxim al elevilor pe clasă 

la cursuri fără frecvență, la liceu zi și școală profesională (pentru care s-a obținut aprobarea de 

funcționare din partea C.A. al I.S.M.B.)  

Încadrarea didactică, constituirea catedrelor, stabilirea responsabililor de arii curriculare 

precum și a fișelor de post au fost realizate conform metodologiilor și normativelor în vigoare.  

 

S-au constituit prin decizie internă comisiile pe probleme - cu caracter permanent și s-a 

definitivat încadrarea.  

S-a realizat distribuirea manualelor gratuite atât pentru învățământul obligatoriu cât și 

pentru învățământul postobligatoriu. Aici problemele sesizate sunt acelea că s-au înregistrat 

întârzieri în livrarea comenzii ferme de manuale la toate disciplinele și nelivrarea tuturor 

manualelor comandate până la începerea cursurilor.  

S-a organizat la nivelul unitatii scolare  Comisia de inventariere la comasare pentru 

preluarea patrimoniului Colegiului Tehnic Miron Nicolescu. 

Administratorul financiar dna Rizea Camelia a demarat procedurile de preluare a evidentei 

contabile( balantele sintetice si analitice pe conturi). Procedurile au fost intarziate deoarece la 

radierea codului fiscal al unitatii  scolare Colegiului Tehnic Miron Nicolescu,  nu a  fost predat 

codul fiscal in original la momentul intocmirii documentatiei la ANAF. Pentru Colegiul Tehnic 

Miron Nicolescu s-au intocmit situatii financiare lunare si anuale pana la 31.12.2018, deoarece in 

evidentele trezoreriei sectorului 4 unitatea figureaza pana la sfarsitul anului financiar.  

Pentru preluarea documentelor si acte scolare s-a format  o comisie la nivelul unitatii din 

care a facut parte si reprezentantul ISMB in persoana d-nei Oteleanu Rodica, care a constat ca 

documentele de predare a arhivei nu sunt corect intocmite, ceea ce a dus la prelungirea termenului 

de predare a arhivei, care s-a termminat la 01 noiembrie 2018.  

Preluarea patrimoniului unitatii Colegiului Tehnic Miron Nicolescu ( mijloace fixe, obiecte 

de inventar) a fost ingreunata din lipsa de personal, care sa demonteze mobilierul existent in salile 

de clasa, laboratoare.  Deoarece la sediul Colegiului Tehnic Miron Nicolesccu nu a fost asigurata 

paza, multe din obiectele de patrimoniu  au fost distruse s-au furate. 

 

  Modernizarea procesului de predare-invățare prin centrarea demersului didactic pe elev și 

asigurarea creșterii calității în învățământ.  

La inceputul anului scolar s-au numit urmatoarele comisii: 

 Comisiile de lucru numite prin decizii ale directorului au fost aprobate în ședințele CA din 

24.09.2018.  
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 În consiliul profesoral din 11.09.2018 au fost propuse următoarele comisii cu caracter 

permanent și validate în Consiliu de administrație din 24.09.2018: 

- Comisia pentru curriculum – decizia nr. 29/24.09.2018;  

- Comisia de Evaluarea și asigurarea calității, aleasă prin vot secret în Consiliu profesoral 

din 10.09.2018 și validate în CA din 11.09.2018  - decizia nr. 11/11.09.2018;  

- Comisia pentru perfecționare și formare continuă – decizia nr. 7/10.09.2018; 

- Comisia de securitate și sănătate în muncă și Comisia pentru situații de urgențe -decizia 

nr. 29/24.09.2018 și 30/24.09.2018;  

- Comisia pentru control managerial intern  - decizia nr. 35/18.10.2018;  

- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței – decizie nr. 4/06.09.2018;  

- Comisia pentru eliminarea faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității – 36/18.10.2018;  

- Comisia pentru programe și proiecte educative – 7/03.09.2018;  

Comisia metodică Om și societate cuprinde si profesorii de educație fizică și sport,deoarece sunt 

doar doi profesori 

S-a continuat dotarea cu programe pentru CDL-uri, ghiduri, fișe de lucru, materiale 

didactice specifice fiecărei discipline, fișe individuale de evaluare conform unităților de 

competență.  

 Comisiei de asigurare și evaluare a calității-responsabil este d-na prof. ing.  Sima 

Olimpia. Rezultatul Inspecției de validare a evaluării instituționale ne onorează cu un 

punctaj majoritar de 3 la aspectele cuprinse în raport.  

Planul de îmbunătățire reflectă necesitatea insistenței pe educația pentru calitate în rândul 

elevilor.  

Activitatea de evaluare internă pe acest an s-a încheiat într-o primă etapă în luna decembrie.  

În cadrul asistențelor realizate de director și responsabilii de catedră s-a observat o  pregătire bună 

a cadrelor didactice. 

              In luna  octombrie s-a organizat concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe catedrele 

de biologie si educatie muzicala, iar in luna decembrie s-a organizat concurs pentru ocuparea 

postului vacant pe catedra de istorie ( ramas liber in urma demisiei d-nei Blendea Viorica, in data 

de 01.11.2018).  

Sesizăm în continuare o scădere semnificativă a interesului elevilor pentru conținuturile 

programelor scolare, profesorii trebuind să-și simplifice semnificativ din obiectivele propuse. 

Situația este îngrijorătoare la nivelul claselor a-XI-a și a XII-a liceu zi.  

S-a observat deasemenea eficiența mult mai mare a lecțiilor în care metoda participativă 

angrenează toată clasa, dinamizând ora și stimulând învățarea. Există deasemenea diferențe foarte 

mari între performanțele elevilor unei clase, precum și între clase de același nivel (urmare a unei 

evaluări naționale deficitare) care provoacă demersul didactic și implicit profesorul la o întreagă 

desfașurare de inventivitate pentru a aborda lecția sau pentru a evalua obiectiv performanțele 

elevilor. Un rol important în soluționarea problemelor de acest fel îl au dezbaterile cu cadrele 

didactice, cu părinții de la clasele respective, cu elevii, pe marginea unei orientări profesionale cat 

mai adecvate. S-au încheiat în acest sens convenții de colaborare cu agenții economici precum: 
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S.C. COLINA MOTORS SRL, SC. CARSINV SRL , S.C.TIRIAC AUTO, SC Nesty-Service Auto 

SRL, SC ROCOMAN Service Auto, SC Lumy Sevice Auto 

În urma sondajului de opinie realizat, a fost înaintată solicitarea formării încă a unei clase 

de învățământ profesional începând cu anul școlar 2019-2020- clasă pentru calificarea Tinichigiu 

Vopsitor Auto. 

Comisiile pe probleme au desfasurat o activitate intensă în semestrul I al anului școlar 2018/2019.  

 Comisia de curriculum si orar, coordonată de domnul prof. Burcea Mihai a reușit 

realizarea în timp util a orarului școlii pe toate nivelurile, precum și programarea serviciului 

pe școală al profesorilor.  

Lucrările acestei comisii au continuat cu elaborarea schemei de încadrare și a situației 

încadrării pentru anul școlar 2019-2020, pentru planul de școlarizare propus, conform 

documentelor legislative valabile la aceasta dată. 

 Comisia de burse -responsabil doamna prof.  Sima Olimpia :în acest semestru, s-au 

acordat un numar total de 13 burse sociale si 5 burse de studiu. Nu am avut solicitari pentru 

programul «Bani de liceu».  

 Comisia control documente a fost de un real ajutor, reușind să definitiveze lucrările pentru 

demararea acțiunii de completare a bazelor de date solicitate de I.S.M.B (SIIIR, alocații), 

precum si de verificare a cataloagelor și registrelor matricole.  

Incepand cu data de 23 noiembrie, noua secretara, d-na Manea Elena, a incercat sa inventarieze 

actele de studii, aceasta necesitand un volum mare de munca datorita comasarii prin fuziune cu 

Colegiul Tehnic Miron Nicolescu. Datorita volumului mare de munca la nivelul serviciului 

secretariat a fost necesara demarerea procedurii de concurs pentru un al doilea post de secretar, 

acesta fiind ocupat in data de 25.01.2019. 

Comisia de frecvență  - responsabil Mircea Paul Catalin a întocmit un raport complet 

prezentat în C.P., pe baza cărora diriginții au înștiințat părinții prin mustrări și preavize de 

exmatriculare.  

Raportul acestei comisii atrage atenția asupra unei rate alarmante de absenteism la 

învățământul obligatoriu, fapt care a determinat o programare intensă a întălnirilor diriginților cu 

părinții, în vederea respectării acordurilor de parteneriat existente. Din păcate, inexistența unei 

legislații (metodologii) de aplicare a sancțiunilor prevăzute de aceste documente, duce la o 

ineficiență în dialogul cu partenerii noștri. Pe de-o parte se observa o neputință a familiilor de a 

controla proprii copii, pe de alta, starea financiară precară ce determină o angajare timpurie a 

minorilor (de cele mai multe ori la negru) pentru a susține familia. Sunt și cazuri de abandonare a 

copiilor în grija bunicilor depășiți de responsabilitate, pentru munca în afara țării.  

Am întocmit un tabel centralizator nominal al situațiilor de absenteism, abandon școlar și 

probleme disciplinare și l-am discutat cu polițistul de proximitate, în cadrul parteneriatului de 

combatere a acestor fenomene. 

 Deasemenea s-a realizat raportarea lunară a absențelor către ISMB, pentru alocarea 

burselor profesionale, pentru învațământul profesional. 
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 Comisia diriginților – responsabil dna prof. Iacob Ofelia Cristina a propus temele 

orelor educative până la sfârșitul anului, a reactualizat componența comitetelor 

reprezentative ale părinților pe clase , monitorizând întreaga activitate de consiliere a 

elevilor si părinților, care și în acest an se desfășoară în afara programului, conform 

legislației.  

 Comisia  de protecția muncii - responsabil Poștoacă Georgel a atras atenția profesorilor, 

inginerilor și maiștrilor instructori asupra realizării instruirii elevilor cu privire la norme 

legate, fiecare de specificul laboratorului și al atelierului în care își desfășoară activitatea și 

a finalizat aducerea documentelor la zi conform noilor normative în vigoare.  

 Comisia de PSI -responsabil Ilie Rodica, are oportunitatea de a colabora cu firma 

specializată în pregătire pe domeniu și a realizat două acțiuni de alarmare (octombrie și 

decembrie 2018).  

În conformitate cu "Strategia de prevenire a criminalitǎţii la nivelul municipiului 

Bucureşti”, unitatea noastrǎ de ȋnvǎţǎmânt a ȋncheiat un Parteneriat de colaborare ȋntre şcoalǎ, 

poliţie, autoritatea localǎ şi  asociaţia de pǎrinţi, privind siguranţa publicǎ ȋn incinta şi proximitatea 

unitǎţii de ȋnvǎţǎmânt.  

Acesta obligǎ, printre altele, la raportarea incidentelor cǎtre autoritatea superioarǎ din 

cadrul ISMB şi urmǎrirea, ȋn timp şi spaţiu, a celor implicaţi, de cǎtre membrii Comisiei de 

disciplinǎ, consilierul psihopedagogic, conducerea şcolii.  

 Comisia de disciplină şi de combatere a violenţei ȋn mediul şcolar , responsabil prof. 

ing. Iacob Ionuț Ștefan. 

În urma discuţiilor iniţiale, au fost aduse modificări Regulamentului Intern, aşa încât cadrul 

de funcţionare a acestei comisii să fie corect delimitata şi au fost adăugate diverse specificaţii, 

menite să definească, să prevină şi să sancţioneze fenomenul de violenţă şcolară, precum și pe cele 

de corupție în educație.  

Au fost elaborate planuri de acţiuni a acestei comisii, în concordanţă cu prevederile 

regulamentelor şcolare, ţinând cont de sugestiile Consiliului Profesoral, ale elevilor, părinţilor, 

poliţiei de proximitate şi de activitatea Comisiei de disciplină din anii trecuţi.  

Au fost afişate prevederile Codului Penal în ceea ce priveşte delicvenţa juvenilă. Fenomenul 

de violenţă, privit în ansamblu, este unul complex; violenţa în şcoală poate fi definită ca:  

-- exprimare voit inadecvată sau jignitoare (poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, 

hărţuire);  

-- bruscare, împingere, lovire, rănire;  

-- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, 

vandalism (provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă), furt);  

-- ofensă adusă statutului / autorităţii personalului didactic, nedidactic sau auxiliar (limbaj sau 

conduită ireverenţioasă faţă de acesta);  

-- comportament şcolar neadecvat: întărzierea voită la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fără 

permisiune, fumatul în şcoală şi orice comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar 

în vigoare.  
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In colaborare  cu Jandarmeria s-au desfasurat activităti de educare a elevilor.  

Deasemenea s-au desfasurat activitati de educare a elevilor privind activitatea infractionala, 

in colaborarea cu Serviciul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Directiei Generale 

de Politie a Municipiului Bucuresti. 

Există o permanentă preocupare pentru prevenirea şi rezolvarea timpurie a tuturor tipurilor 

de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ şi nu numai. Există 

o comunicare optimă între factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor: elevi – părinţi - 

cadre didactice – poliţie – biserică – primărie, etc.  

Pentru prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură, în cadrul 

orelor de dirigenţie s-au introdus ore de consiliere, realizate de domnul psiholog Dragos Patrascu, 

reprezentant al Asociatiei EDUMINTEA. 

 

 

III. CURRICULUM. CALITATEA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

          Procesul de predare-învăţare-evaluare s-a desfăşurat în condiţii optime în anul şcolar 

2018/2019. La începutul anului şcolar 2018/2019 au fost stabilite responsabilităţile cadrelor 

didactice prin decizii de numire în comisii metodice, au fost stabilite fişele postului pentru fiecare 

compartiment. 

       La nivelul catedrelor au fost elaborate planificări calendaristice şi semestriale, avizate de 

responsabilul de arie curriculară şi de director. 

         S-a realizat proiectarea şi aplicarea curriculumului in dezvoltare locala, conform legislaţiei 

în vigoare şi resurselor existente, pe baza consultării  agentilor economici parteneri, a elevilor şi a 

părinţilor. 

        În urma realizării asistenţelor la ore, s-a constatat faptul că majoritatea cadrelor didactice 

aplică tehnici de predare-învăţare-evaluare ce presupun implicarea elevilor, lucrul diferenţiat şi 

lucrul cu elevi cu CES. 

        Au fost elaborate şi aplicate testele de evaluare iniţială, formativă şi sumativă, graficul de 

desfăşurarea a lucrărilor semestriale a fost respectat de către toţi profesorii. In urma rezultatelor 

foarte proaste la simularea examenului de Bacalaureat si a discutiilor purtate cu cadrele didactice  

pentru clasele a XII/XIII a fost elaborat un program de consultaţii în vederea pregătirii examenului 

de bacalaureat, în afara orelor de curs.  

    A fost prelucrată Metodologia de desfăşurare a Examenului de bacalaureat. 

     S-au desfăşurat şedinţe de arie curriculară şi de catedre pentru a fi elaborate planuri de măsuri 

în vederea ameliorării situaţiei la învăţătură a elevilor. 

Curriculum-ul in dezvoltarea locală în anul scolar 2018-2019 a fost avizat de inspectorul 

de specialitate al ISMB. Acestea au fost: 

 IDENTIFICARE SI REZOLVARE DE PROBLEME pentru domeniul mecanic școală 

profesionala clasa a IX-a 

 INTRETINEREA, DIAGNOSTICAREA SI REPARAREA AUTOMOBILELOR” pentru 

domeniul mecanic scoala profesionala clasa a X-a 
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 INTRETINEREA, DIAGNOSTICAREA SI REPARAREA AUTOMOBILELOR” pentru 

domeniul mecanic scoala profesionala clasa a XI-a 

 IDENTIFICARE SI REZOLVARE DE PROBLEME pentru domeniul mecanic, clasa a IX-

a liceu 

 ECOLOGIA RESURSELOR NATURALE  pentru domeniul protectia mediului, clasa a 

IX-a liceu 

 APLICAŢII PRACTICE PENTRU MECANICA DE MOTOARE pentru domeniul 

mecanic, clasa a X-a liceu. 

  SUBSTANȚE CHIMICE CU IMPORTANȚĂ BIOLOGICĂ pentru domeniul protectia 

mediului, clasa a X-a liceu 

 

III. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI 

DIDACTIC. 

 

Obiective: 

1. Centrarea demersului educaţional pe elev şi menţinerea rezultatelor şcolare curente la un nivel 

ridicat;  

2. Promovabilitate  la examenele de bacalaureat şi competenţe profesionale;  

3. Susţinerea performanţelor şcolare de nivel înalt;  

4. Asigurarea orientării şcolare şi profesionale a elevilor;  

5. Respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul 

Preuniversitar şi a Regulamentului Intern; 

6. Încadrarea corectă a personalului didactic, conform prevederilor legale în vigoare;  

7. Desfăşurarea procesului instructiv-educativ la un nivel calitativ ridicat;  

8. Asigurarea condiţiilor necesare participării cadrelor didactice la activităţile de formare 

continuă, monitorizarea respectării prevederilor legale privind perfecţionarea periodică;  

9.Susţinerea şi promovarea iniţiativelor personale având ca scop creşterea calităţii educaţiei oferite.  

            S-a organizat la nivelul unității școlare Comisia de formare continuă și s-a numit 

responsabilul în persoana prof. Petrișan Madalina. Prin colaborarea cu serviciul secretariat, d-na 

profesor a reactualizat baza de date și completarea dosarelor de personal la zi.  

Dupa analizarea necesarului de formare în acest an, au demarat acțiunile în vederea 

sprijinirii dezvoltării carierei întregului personal. Astfel, în conformitate cu raportul întocmit, 

majoritatea personalului din școală a finalizat, respectiv este în curs de finalizare a diverselor 

module acreditate de specialitate, management, etc.  

           Având, însă, în vedere misiunea instituţiei – aceea de a furniza servicii educaţionale pentru 

tinerii şi adulţii din localitate şi din zonă, putem afirma că „nucleul de foc” şi raţiunea de a exista 

a şcolii este procesul instructiv - educativ. Toate celelalte componente acţionează şi se 

subordonează acestui proces, mai precis dezideratului eficacităţii educaţionale- cel care dă contur 

şi relief unei instituţii şcolare.  
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În domeniul instructiv-educativ, în anul şcolar 2018-2019 s-a desfăşurat o gamă largă şi 

diversă de activităţi care au implicat în mod direct elevii şi personalul didactic şi, indirect, 

personalul didactic auxiliar, cel nedidactic, partenerii educaţionali şi sociali etc.  

 

ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ CADRE DIDACTICE 

 

Mocanu Lucia- curs CCD- Educatie interculturală pentru o școală nouă- 15 credite 

Toader Carmen- curs CCD- Educatie interculturală pentru o școală nouă- 15 credite 

Bogdan Steluța-Masterat-Comunicare internaționala și diplomație publică-60 credite 

Anton Elena- Examen de definitivat în învățământ 

Baicu Ileana- curs CCD- Metode de prevenire a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii 

de către elevii care provin din grupuri dezavantajate"- 15 credite 

Baicu Ileana- curs CCD- Managementul comunicării școală- familie -15 credite  

Baicu Ileana- curs CCD Violența domestică și  violența de gen, prevenire și reducerea riscurilor” 

- DECIDES Europe 

Popescu Corina Violeta- „Sunt in siguranta in scoala” organizat de catre Centrul de Proiecte 

Educationale si Sportive Bucuresti – PROEDUS, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic; 

Vînătorul Adriana Nusa - „Sunt in siguranta in scoala” organizat de catre Centrul de Proiecte 

Educationale si Sportive Bucuresti – PROEDUS, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic; 

 

Activitatea compartimentului -secretariat- şi-a indeplinit atribuţiile din fişa postului la 

termenul cerut si corect. Dintre aceste activităţi amintim : 

• Intocmirea de documente de personal (adeverinte / copii etc.), pentru angajaţii unităţii şcolare, 

la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director şi in termenul stabilit o dată cu aprobarea. 

Răspunde de exactitatea datelor inscrise in aceste documente ; 

• Intocmirea statelor de plată la timp. 

• Completarea actelor de studii (foi matricole, duplicate, certificate) in baza cererilor 

solicitanţilor. Se ocupă de completarea registrelor matricole ; 

• Eliberează fără cerere, după ce au fost completate pentru toţi absolvenţii, inregistrate şi semnate 

de către director in baza cataloagelor respective,foile matricole şi adeverinţele de studii pentru 

inscrierea la liceu 

• Intocmirea situaţiilor şcolare cerute de inspectoratul şcolar şi de ministerele de resort, după cum 

urmează : 

• completarea situaţiilor statistice ale elevilor şi claselor la sfarşitul semestrelor pe baza datelor 

inregistrate in procesul-verbal al consiliului profesoral; 

• actualizează permanent registrul de evidenţă şi inscriere a elevilor ; 

• inscrie, in fişele de incadrare anuale ale unităţii şcolare, cu personal didactic, datele privind 

vechimea, salariul, gradele didactice şi statutul de incadrare (titular, detaşat, suplinitor). 

• pastrarea in deplină securitate a documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor 

completate sau necompletate, registrele matricole. Sigiliul unitatii scolare este pastrat in conditii 
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de securitate, iar pentru perioada cand nu este in scoala, acesta este predat directorului unitatii 

scolare ; 

• organizarea arhivei scolare, in conformitate cu legislatia in vigoare ; 

• Utilizeaza produsele software din dotarea unitatii, intocmeste diverse situatii necesare 

procesului instructiveducativ si activitatilor de secretariat ; 

• Se preocupa de permanenta perfectionare si imbunatatire a pregatirii profesionale, in vederea 

aplicarii corecte si complete a reformei invatamantului. 

• Realizarea bazei de date a elevilor in programul SIIR 

 

 

RESURSE UMANE

 

Personalul şcolii : 

  • 1  funcţie de conducere, 

  • 39 cadre didactice,  

  • 7 cadre didactice auxiliare, 

  • 9 persoane nedidactice.  

 

 

Situaţia normării în anul şcolar 2018-2019 

Nr. total 

posturi 

aprobate 

din care Nr. total 

posturi 

ocupate 

din care 

didactic didactic 

auxiliar 

nedidactic didactic didactic 

auxiliar 

nedidactic 

50,42 34,42 7 9 50,42 34,42 7 9 

 

Situaţia resursei umane în anul şcolar 2018-2019 

GRADUL DIDACTIC NR.CADRE DIDACTICE 

DOCTORAT 0 

GRAD I  19 

GRAD II  4 

DEFINITIVAT  6 
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PENSIONARI 4 

CALIFICAȚI 6 

TOTAL 39 

Personal didactic auxiliar 

TOTAL 

didactic 

auxiliar 

Din care 

Secretar  Bibliotecar  Informatician/Ajutor 

progmator  

Administrator 

financiar 

Administrator 

patrimoniu 

7 2 1 2 1 1 

Personal nedidactic 

 

TOTAL 

personal 

nedidactic 

Din care 

Ingrijitor Muncitor calificat Fochist Paznic 

9 4 1 2 2 

 

V. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A ELEVILOR LA SFÂRŞITUL ANUL ŞCOLAR 2016/2017 

 

 

Clasa Nr.elevi Promovaţi Repetenti  Transferati 

 

Exmatriculati  

IX-A 32 18 11 3 0 

IX-B 21 17 3 1 0 

IX-C 26 23 0 3 0 

X-A 29 23 5 1 0 

X-B 26 20 3 3 0 

XI-A 18 17 0 0 1 
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XI-B 26 23 0 1 2 

XI-C 22 11 2 1 7 

XII-A 20 14 1 1 4 

XII-B 29 18 1 0 10 

XII-C 20 16 1 1 2 

IX-A fr 33 20 13 0 0 

X-A fr 29 25 4 0 0 

X-B fr 28 20 8 0 0 

X-C fr 31 18 13 0 0 

XI-A fr 44 38 6 0 0 

XII-Afr 36 28 7 0 1 

XII-B fr 36 26 9 1 0 

XIII-A fr 31 30 1 0 0 

XIII-Bfr 30 21 10 0 0 

XI LS 36 12 23 0 1 

XII LS 24 11 12 0 1 

IX P 33 26 6 1 0 

X P 24 21 3 0 0 

XI P 33 26 6 1 0 

TOTAL 712 521 142 17 30 
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V. ACTIVITATEA METODICĂ A COMISIILOR METODICE ŞI ARIILOR 

CURRICULARE: 

 

RAPORT DE ACTIVITATE ÎN ANUL ŞCOLAR  2018 – 2019, 

 ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE  

 

Proiectarea activitatii: s-au respectat programa scolara, normele de elaborare a 

documentelor de proiectare si le-am adaptat la particularitatile claselor. S-au elaborat planificarile, 

s-au detaliat unitatile de invatare si s-au aplicat individualizat. De asemenea, am folosit TIC in 

activitatea de proiectare. In acelasi timp, am corelat activitatile cu nevoile si interesele educabililor. 

Realizarea activitatilor didactice: am utilizat atat strategii didactice care asigura 

caracterul aplicativ al invatarii si formarea competentelor specifice cat si resursele materiale din 

unitatea de invatamant in vederea optimizarii activitatii didactice. Am diseminat, evaluat si 

valorizat activitatile realizate si am format deprinderi de studiu individual si in echipa in vederea 

formarii/dezvoltarii competentei de "a invata sa inveti".  

Membrii catedrei au studiat oferta detaliata a manualelor avand in vedere criteriile de calitate 

urmarite in fiecare an scolar: buna relatie intre prevederile programei si continutul manualelor, 

prezenta in manuale a elementelor necesare nivelului elevilor care sa le ofere informatii utile si 

relevante. Alegerea manualelor s-a realizat in cadrul sedintei de catedra de la inceputul anului 

scolar si s-a tinut cont de opiniile membrilor catedrei. 

S-au intocmit variante de teste initale; s-a efectuat testarea predictiva, prilej cu care s-au constatat 

unele deficiente in exprimarea scrisa a elevilor, atat din punct de vedere gramatical, cat si la nivel 

de vocabular. Ca urmare a rezultatelor testelor predictive, s-a realizat un plan de activitati privind 

ameliorarea comunicarii in scris (si nu numai) a acestora. 

Activitatea catedrei a avut la baza planificarea riguroasa a materiei la fiecare clasa sau nivel 

de studiu conform programei si documentelor oficiale in vigoare, in acest fel urmarindu-se si 

realizandu-se valorificarea programei de specialitate. Pentru elevii cu probleme speciale de invatare 

s-au facut planificari separate, tinandu-se cont de problemele individuale. 

Profesorii ariei curriculare s-au implicat activ in pregatirea elevilor atat la clasa cat si in timpul 

orelor de pregatire suplimentara pentru sustinerea examenului de competente lingvistice de 

comunicare orala in limba romana precum si a competentelor lingvistice la limba engleza si limba 

franceza, unde au avut rezultate satisfacatoare.  

In acelasi timp, in urma implicarii deosebite a profesorilor in programul de pregatire suplimentara, 

s-a observat o imbunatatire a rezultatelor obtinute la Examenul national de Bacalaureat. 

De asemenea, profesorii ariei curriculare au organizat  interdisciplinar activitati educativ-

interactive cu elevii. Astfel, elevii au fost implicati activ in activitati precum prezentare de referate, 

dezbateri, vizionare filme sau documentare cu ocazia unor zile internationale care aduc in prim 

plan aspecte educationale utile si interesante in procesul educativ. Elevii au fost implicati in 

activitati care au marcat Ziua Europeana a Limbilor, Ziua Internationala a Animatiei, Ziua 

Internationala pentru Nonviolenta in Scoala, Ziua Indragostitilor, Ziua Mondiala a Scriitorilor.  

Membrii catedrei s-au remarcat prin: 
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 Participare la proiectul „Implica-te in viata ta”organizat in parteneriat cu I.S.M.B; 

 Organizarea desfasurarii actiunilor de promovare a unui stil de viata sanatos de catre 

studentii U.M.F „Carol Davila” in cadrul proiectului „Ramai negativ”; 

 Implicarea in proiectul „Bellow 10” initiat de organizatia „Salvati copiii” pentru prevenirea 

si combaterea violentei; 

 Organizarea concursului de cultura generala „Informatia este calea spre succes!” editia a 

II-a. 

Evaluarea rezultatelor invatarii: am asigurat transparenta criteriilor, a procedurilor de 

evaluare si a rezultatelor activitatilor de evaluare. Am utilizat diverse instrumente de evaluare, am 

promovat autoevaluarea si interevaluarea si am coordonat elaborarea portofoliului educational ca 

element central al evaluarii rezultatelor invatarii. 

S-a evidentiat utilizarea unor modele de instruire bazate pe interactiunea profesor-elev si a unor 

strategii eficiente pentru optimizarea predarii-invatarii-evaluarii. 

S-a efectuat in mod constant procesul de evaluare atat formativ cat si sumativ prin proiectarea unui 

sistem modern de evaluare a cunostintelor si competentelor elevilor. 

 

Managementul clasei de elevi: am stabilit un cadru adecvat (reguli de conduita, atitudini, 

ambient) pentru desfasurarea activitatilor in conformitate cu particularitatile clasei de elevi. In 

acelasi timp, am monitorizat comportamentul elevilor in vederea gestionarii eventualelor situatii 

conflictuale. Am motivat elevii prin valorizarea exemplelor de buna practica. 

Managementul carierei si al dezvoltarii profesionale: am valorificat competentele stiintifice, 

didactice si metodice dobandite prin participarea la programele de formare continua/perfectionare, 

activitati metodice la nivelul sectorului si/sau municipiului.  

 Participare la Conferinta de deschidere a proiectului educational „Sunt in siguranta in 

scoala”; 

 Participare la cursuri de formare desfasurate in cadrul proiectului „Sunt in siguranta in 

scoala” organizat de catre Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti – 

PROEDUS, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic; 

 Implicare si participare directa la Simpozionul National de Comunicari Stiintifice „Dacia” 

– „Tranzitia de la scoala la viata activa”, editia a IV-a; 

 Participare la Simpozionul Regional „Pe urmele lui Stroe S.Belloescu  - Ne proiectam 

viiortul invatand din valorizarea patrimoniului cultural prin educatie”, editia a V-a, Sctiunea 

de comunicari stiintifice. 

S-a realizat portofoliul profesional si dosarul personal. Profesorii catedrei au manifestat atitudine 

morala si civica (limbaj, tinuta, respect, comportament), au respectat si promovat deontologia 

profesionala.  Toti profesorii catedrei au avut responsabilitati clare, facand parte din diverse comisii 

din cadrul unitatiii de invatamant. 

Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii scolare: s-

au respectat normele, procedurile de sanatate si securitate a muncii si de PSI si ISU pentru toate 

tipurile de activitati desfasurate in cadrul unitatii de invatamant.  
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RAPORT DE EVALUARE ÎN ANUL ŞCOLAR  2018 – 2019,  

ARIA CURRICULARĂ ŞTIINŢE: 

 

 

Fiecare nou   an școlar începe prin  analiza activităților desfășurate de cadrele didactice, 

membre în Comisia metodică MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE , în anul școlar precedent . 

   Analizele  periodice sunt efectuate  la nivelul catedrei, cu  scopul  stabilirii situației 

reale şi a măsurilor  ce se impun pentru a depăşi disfuncţionalităţile ce pot apărea în procesul 

instructiv – educativ. 

 Comisia metodică  Ştiinte ale naturii  și-a centrat activitatea  pe : cunoaşterea 

documentelor curriculare şi şcolare, metodica predării disciplinei , metodele şi instrumentele de 

evaluare, formarea unor aptitudini şi comportamente la elev , legătura profesorului cu 

comunitatea ( profesională,familială). 

 Activitatea comisiei metodice a debutat cu redactarea subiectelor pentru examenele de 

corigenţă cât şi cele pentru examenul de diferentă pentru înscrierea în clasele de la frecvență 

redusă și seral. 

 În luna septembrie membrii comisiei metodice au participat la Consfătuirile cadrelor 

didactice . La sfârşitul lunii septembrie s-a realizat testarea initiala a elevilor din claselor a IX-a . 

S-au formulat subiecte unice cu bareme de corectare , concluziile şi măsurile remediale în vedera 

realizării progresului şcolar ,progresul elevilor fiind consemnat şi urmărit pe parcursul întregului 

an școlar. 

  Au fost definitivate încadrările, toate posturile fiind ocupate de cadre didactice calificate:. 

 S-au pus la dispoziţia fiecărui membru al comisiei metodice programele pentru clasele de 

liceu tehnologic. Comisia metodică şi-a desfăşurat activitatea pe baza planului  

managerial prezentat la început de an şcolar şi a planificărilor activităţilor metodice pentru  fiecare 

semestru. 

Toate cadrele didactice şi-au întocmit corect planificările anuale şi calendaristice conform 

programelor şcolare în vigoare şi a modelelor transmise de MECTS la fiecare disciplină, nu înainte 

însă de a fi adaptate fiecărei clase şi chiar fiecărui elev unde a fost cazul . În aceeaşi gamă de cerinţe 

s-au înscris şi celelalte documente şcolare (proiecte de lecţii, teste, plan de măsuri remediale, 

programe de pregătire suplimentară etc.), toate documentele aferente fiecărei discipline găsindu-se 

fie în biblioraftul comisiei metodice, fie la conducerea şcolii sau în portofoliile personale ale 

profesorilor. 

Activitatea curriculară a urmărit câteva obiective:  
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- Comunicarea elev-profesor - s-a practicat comunicarea de tip partenerial, complexă şi 

multivalentă, centrată pe achiziţii, pe optimizarea nivelului de cunoştinţe al elevilor.  

- Formarea deprinderilor de lucru intelectual şi aptitudinal la elevi. De aceea s-a pus accent 

deosebit pe latura practică, aplicativă specifică ştiinţelor astfel încat elevii să dobândească 

deprinderi practice utile în demersul didactic, în cadrul competiţiilor şi chiar în viaţa de zi cu zi. 

  

-Metoda de învăţare centrată pe elev, ca beneficiar direct al actului didactic, se regăseşte în 

conţinuturile unităţilor de învăţare asistate de calculator, dar şi alte sofft-uri educaţionale.  

S-au realizat experimente frontale şi pe grupe în limita bazei materiale existente.Au fost 

elaborate fişe de lucru, teste de evaluare formativă şi sumativă. 

      Un obiectiv important al comisiei metodice l-a constituit formarea continuă a cadrelor 

didactice. În acest sens membrii comisiei metodice au participat la cercurile pedagogice şi 

schimburile de experienţă organizate cu alte şcoli. 

    Alte activitati desfasurate în cadrul comisiei metodice au fost conform planului de 

activitati elaborate la începutul anului scolar . 

 De asemanea cadrele didactice component ale acestei catedre au participat la diverse 

activități desfășurate de  ISMB.   

  Analiza SWOT asupra activităţii desfăşurate 

 Puncte tari: 

- Activitatea  comisiei s-a desfășurat  , în general , conform planului de activităţi propuse ; 

- Planificarea eficientă a materiei ; 

- Utilizarea  manualelor , a auxiliarelor curriculare şi a bazei logistice existente în liceu; 

- Utilizarea metodelor active în activităţile de învăţare. 

Puncte slabe 

- Rezultatele slabe ale elevilor la examenul de bacalaureat 

- Interesul scăzut al elevilor  pentru studiul ştiinţelor  

- Varietatea redusă de activităţi extracurriculare. 

- Colaborarea cu părinţii şi diriginţii. 

Oportunităţi 

- Toţi membrii catedrei au fost  preocupaţi de perfecţionarea continuă  , participând la activităţile 

de perfecţionare organizate în cadrul catedrei , în conformitate cu planul operaţional  

- Asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea învăţării spre formarea de capacităţi 

intelectuale şi acţionale , folosirea metodelor interactive , stimularea gândirii creative , logice; 

- Tratarea diferenţiată a elevilor ; 

- Colaborarea interdisciplinară . 
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Ameninţări 

-  Nivelul  scăzut  al  bagajului de  cunoştinţe al elevilor de clasa a IX-a ; 

- Supraîncărcarea  programei şcolare ; 

- Scăderea interesului pentru studiul ştiinţelor , lipsa timpului necesar studiului individual  

precum şi superficialitatea elevilor ; 

- Volumul mare de cunoştinţe în raport cu numărul de ore alocate pentru fixarea lor. 

- Absenţele ( motivate şi nemotivate ) ale elevilor de la orele de curs . 

- Dezinteresul manifestat de către unii părinţi faţă de situaţia şcolară a elevilor .    

 

 

RAPORT DE EVALUARE ÎN ANUL ŞCOLAR  2018 – 2019,  

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE: 

 

Comisia metodică „Om și societate” şi-a propus pentru anul școlar 2018-2019 să 

desfăşoare activităţi instructiv-educative care să conducă la îmbunăţăţirea rezultate școlare în 

planul învăţării şi creșterea procentului de promovabilitate. 

           Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, 

bazate pe : 

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 

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

caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă; 

3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

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

cadru didactic; 

5. Motivaţie și interes pentru adaptarea și dezvoltarea prestigiului instituţiei noastre furnizoare 

de educaţie; 

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

aplicarea lor în teme. 

 

Obiectivele urmărite pe parcursul anului școlar 2018-2019 au fost următoarele: 

-asigurarea calității actului educațional; 

- întocmirea planificării calendaristice și semestriale, conforme programei școlare; 

- parcurgerea ritmică și de calitate a conținuturilor școlare, utilizarea de strategii activ-

participative; 

- perfecționarea cadrelor didactice din unitate; 
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- organizarea de activități extra-curriculare la nivel de unitate; 

- dezvoltarea competențelor profesionale; 

- obținerea unor performanțe observabile și măsurabile în activitatea cu elevii. 

            

În ceea ce privește activitatea metodică, desfășurată în unitate, temele abordate, în cadrul 

ședințelor, au fost elaborate la începutul anului școlar, în funcție de nevoile resimțite în acel 

moment, în același timp s-a tinut cont si de propunerile cadrelor didactice din unitate. 

Temele au fost discutate săptămânal, în ziua de marti, pentru fiecare temă, stabilindu-se un 

mod de expunere: prezentare de referat și discuții pe baza acestuia, sau discuții la masa rotundă, pe 

baza diferitelor materiale primite sau deja stabilite. 

Activitatea desfășurată a avut ca scop permanent dobândirea de competențe noi, 

profesional-științifice, psiho-pedagogice și relaționale, în acord cu standardele profesionale, cu 

cerințele programei instructiv-educative, precum și cu cerințele educative ale elevilor. 

In anul scolar 2018-2019, componenta Ariei curriculare ,,Om si societate” a fost  

urmatoarea: 

-Psihologie – prof. titular Baicu Ileana 

-Religie - Slamna Iulian, prof. titular  

-Geografie - Vate Tatiana prof.  suplinitor 

-Istorie -Tabără Ligia, prof.suplinitor  

-Educatie fizica - Badea Catalin, prof. titular 

-Educatie fizica – Stamate Gellu Caesar, prof. titular 

-Logică - Vasile Nina, prof.  suplinitor 

Geografie -Pascu Mihaela prof. titular 

-Economie – Fulga Ana Maria, profesor  suplinitor                     

ACTIVITĂŢI METODICE / COMISIE METODICĂ 

- Susţinerea lecţiilor demonstrative şi a comunicărilor, în cadrul comisiei metodice de către  

profesori, pentru promovarea didacticii moderne, cu accentul pe competenţe. 

- Susţinerea de comunicări și referate: 
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“Rolul consilierului în cadrul echipei multidisciplinare”, prof Baicu Ileana (18.02.2019) 

“Content marketing: business durabil prin continut de calitate” prof. Fulga Ana-Maria (17 

.03.2019) 

“Constructia democratiei postdecembriste in Romania”, prof.Tabara Ligia (16 .04.2019) 

“Arhitectura religioasa”, prof. Slamna Iulian (14 .05.2019) 

“Globalizarea lumii contemporane”,  prof.Vate Tatiana (4 .06.2019) 

 

PERFECŢIONAREA continuă : 

- Participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de perfecţionare organizate de Inspectoratul 

Școlar al municipiului București și de Casa Corpului Didactic.  

Cadrele didactice din unitate au participat la cercuri pedagogice desfășurate în sector. 

 Participarea la secțiunea Arta Plastică din cadrul Simpozionului Regional „Carmen Silva”, 

Colegiul Național Mihai Eminescu, Botoșani, cu lucrări plastice ale elevilor de la Liceul 

Tehnologic „Dacia” , februarie 2019 

 

 Participarea la Concursul Național de creație plastică “Arta între talent și dăruire”, 

desfășurat la Școala Gimnazială „ Prof. Ion Visoiu” Chitila, Ilfov, cu lucrări plastice ale 

elevilor de la Liceul Tehnologic „Dacia”, februarie 2019 

 

 Simpozionul Național „Interferențe trecut-prezent-viitor în învățământul românesc”, cu 

lucrarea „Școala finlandeză”, februarie 2019 

 

 Workshop „Părinti informați, elevi disciplinați!”, 14.02.2019, organizat de CCD, Scoala 

Gimnazială nr 190, București 

 

 Participarea cu lucrarea „Pacea și nonviolența” pt SIMPOZIONUL CU TEMA ,,PACEA 

ȘI NONVIOLENȚA – NECESITĂȚI ȘI PROBLEME ALE CONTEMPORANEITĂȚII"., 

organizat la Vălenii de Munte, Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, 

Prahova, aprilie 2019 

 

 Participarea cu lucrari ele elevilor de la Liceul Tehnologic „Dacia” la Concursul Național 

,,Soli ai păcii” organizat la Vălenii de Munte, Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo 

Constantinescu”, Prahova, aprilie 2019 
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 Participarea cu lucrari ele elevilor de la Liceul Tehnologic „Dacia” la Concursul Municipal 

„Valori culturale europene” desfășurat la Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez”, 

București, martie 2019 

 

 Curs "Metode de prevenire a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii de către elevii 

care provin din grupuri dezavantajate" Casa Corpului Didactic Bucuresti , februarie-martie 

2019 

 

 Curs „MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ȘCOALĂ- FAMILIE”, CCD, 60 ore/CPT 

15, februarie-martie 2019 

 

 Cursul “Violența domestică și  violența de gen, prevenire și reducerea riscurilor” - 

DECIDES Europe” ,15-29 martie 2019 

 

 Participarea cu lucrari ele elevilor de la Liceul Tehnologic „Dacia” la Concursul Municipal 

,,DA CUVINTELOR ROSTITE, NU CUVINTELOR RĂSTITE!”, desfasurat in  Bucuresti, 

Scoala Speciala nr 1, aprilie 2019 

 

 Participarea cu lucrari ele elevilor de la Liceul Tehnologic „Dacia” la Concursul  

„Autoportret” desfasurat la Scoala Gimnaziala Liliesti, Loc. Baicoi, Jud. Prahova, aprilie 

2019 

 

 Participarea cu lucrari ele elevilor de la Liceul Tehnologic „Dacia” la Concursul  „In lumea 

povestilor” desfasurat la Scoala Gimnaziala Liliesti, Loc. Baicoi, Jud. Prahova, aprilie 2019 

 

 Worskshop-ul „Cum pregătim elevii să invete”, CEECC, Bulevardul Unirii, nr. 43- 45, 

Sediul Salvați Copiii, București, Trainer: Andrei Mocanu,  5 Aprilie 2019. 

 

 Participarea cu lucrări ale elevilor de la Liceul Tehnologic „Dacia” la Concursul „Călător 

în Europa” – editia a IX-a, martie 2019. 

 

 Participarea cu lucrarea “Drogurile” în cadrul Proiectului educațional regional “Prevenind 

ne apărăm viața“, desfășurat la Galați, Scoala Gimnazială nr 28 și cu lucrări ale elevilor de 

la Liceul Tehnologic “Dacia”, la Concursul Interdisciplinar “Prevenind ne apărăm viața“, 

aprilie 2019. 
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 Participarea cu lucrarea: “Types of active-participatory and interactive methods” la   

Simpozionul Internațional „Metode interactive și bune practici pentru integrarea școlară și 

prevenirea abandonului școlar în școlile europene”, desfățurat la Colegiul Tehnic de 

Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu”, Iași, 22 .05. 2019. 

 

 Participarea cu lucrarea: „Creativitatea” la Simpozionul National “Valente Teoretico-

Aplicative din Perspectiva Eficientei si Creativitatii in Actul Educational”, desfășurat la 

Liceul Tehnologic nr. 1 Cadea, Harghita, mai 2019. 

 

 

 Participare la Campania Națională : “Informare acasa! Siguranță în lume”-2019-„Un 

cetățean informat, un cetățean câștigat!”, organizat în data de 10.04.2019, la Universitatea 

Spiru Haret, de către Ministerul Pentru Românii de Pretutindeni, Guvernul României. 

 

 Participare la Campaniei Anti-Bullying „Şcoli fără Bullying”, realizată de Organizaţia 

Salvaţi Copiii,în data de 16 aprilie 2019, la sediul Colegiului Naţional de Informatică Tudor 

Vianu,   

 

 Seminarul cu tema "Metode și tehnici de intervenție în managementul clasei de elevi"  la 

Colegiul Capsali, 19 aprilie 2019 

 

 

 Participarea la Simpozionul  “Măiestria dascălilor-reper important în formarea 

personalității copiilor”, în cadrul Proiectului Regional „ În Țara lui Făt-Frumos”, ediția 

2018-2019, desfășurat la Scoala Gimnazială “Adrian V. Rădulescu“, Murfatlar, jud. 

Constanța, cu lucrarea “Învățarea” (24.05.2019) 

 

 Participarea cu lucrarea „Importanța stimulării interesului pentru lectura de plăcere la 

elevi”, la Simpozionul național cu participare indirectă (online) Importanţa stimulării 

interesului pentru lectura de plăcere la elevi, desfasurat la Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu” Cluj-Napoca, mai 2019 

 

 Participarea cu lucrari ele elevilor de la Liceul Tehnologic „Dacia” la Concursul Antidrog 

„Praf în ochi”, CAERI 2019, Bacau 

 

 Participarea la Simpozionul National „Tranziția de la școală la viața activă”, desfășurat la 

Liceul Tehnologic “Dacia”, în data de 22 mai 2019. 

Toate obiectivele propuse pentru anul școlar 2018-2019 au fost realizate. 
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RAPORT DE EVALUARE ÎN ANUL ŞCOLAR  2018 – 2019, 

 ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII: 

 

În anul şcolar 2018 – 2019 Catedra de Tehnică a liceului nostru a funcţionat cu un număr 

de 7 profesori ingineri titulari, 2 profesori ingineri suplinitori, 4 maistri instructori  titulari , 1 

profesor de informatica 

 Activitatea a presupus desfăşurarea orelor de curs  la clasele de liceu zi – profil tehnic (8 

clase),  de liceu seral – profil tehnic (2 clase),  clase de scoala profesionala (3 clase), scoala 

postliceala-scoala de maistri(1 clasa). 

În acest an şcolar am realizat urmatoarele activitati: 

 realizarea, la începutul anului scolar, a încadrarii profesorilor ingineri si a maistrilor 

instructori ; 

 asigurarea programele şcolare pentru toate obiectele de specialitate aferente catedrei; 

 realizarea si discutarea  testelor  initiale şi  a  măsurilor  luate  în  vederea  

îmbunătăţirii  activităţii  şi  înlăturării  decalajelor  şi  lipsurilor   rezultate  din  

evaluarea  iniţială; 

 realizarea portofoliilor personale cu modele de teste, fişe de lucru, de unităţi de 

învăţare, planuri de lecţie de către toate cadrele didactice; 

 urmărirea notarii ritmice a elevilor şi însuşirea limbajului specializat domeniului 

tehnic, precum şi dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor. 

 prelucrarea  programei de bacalaureat şi a subiectelor pentru examenul de 

certificare a competentelor profesionale nivel 4 la clasa a-XII-a liceu zi, profil 

tehnic, specializarea tehnician electrician electronist auto  si tehnician 

transporturi tehnician proiectant CAD,; 

 stabilirea temelor pentru proiectul din cadrul examenului de certificare a 

competentelor profesionale nivel 4  la nivelul catedrei si impartirea acestora pe clase 

si elevi pana in data de 15 02 2019; 

 întocmirea mapelor profesorului şi îndrumarea elevilor pentru realizarea de 

portofolii de către membrii catedrei 

 participarea la acţiunile metodice desfăşurate pe municipiu; 

 participarea la Simpozionul international, „ Pledoarie pentru tehnica” Editia a XI-

a de la Colegiul Tehnologic Mircea cel Batran (  participanti:prof. Ing. Mocanu 

Lucia) 

 participarea la Sesiunea Euroregionala de Comunicari, „ Pasi spre un invatamnat 

de calitate” Editia a XIII-a de la Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timisoara (  

participanti:prof. Ing. Mocanu Lucia, ms instr. Vasilescu Mihai) 
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 pregatirea si participarea membrilor catedrei tehnice la examenele  de Certificare a 

Competentelor Profesionale Nivel IV : prof. ing. Sima Olimpia, si prof. ing Mocanu 

Lucia , prof.ing.Mircea Paul 

 asistenţe la ore –prof. ing Mocanu Lucia,  prof. Ing Iacob Ionut si prof. Ing Sima 

Olimpia 

 Realizarea curricumului în dezvoltare locală si a auxiliarelor curriculare aferente  

pentru clasa  a IX-a si a X-a liceu tehnologic :   prof. ing Mocanu Lucia , prof.sing. 

Postoaca Georgel, prof.ing.Iacob Ionut Stefan, prof. Ing Burcea , prof. ing Toader 

Carmen, prof. ing  Neacșu Loredana; 

 Realizarea curricumului în dezvoltare locală si a auxiliarelor curriculare aferente  

pentru clasa  a IX-a,  a X-a  si a XI-a scoala profesionala :   prof. ing Mocanu Lucia, 

prof.ing. Sima Olimpia si ms. sing. Postoaca George; 

 Fiecare profesor al catedrei a urmarit parcurgerea ritmica a materiei iar acolo unde 

apar decalaje fata de planificare s-a incercat recuperarea in orele de pregatire 

suplimentara pe care le realizeaza cu fiecare clasa, conform programului de meditatii 

stabilit in cadrul catedrei; 

 In perioada 30.05-02.06.2019 s-au desfasurat examenele de certificare a 

competentelor profesionale  Nivel IV , la care s-au inscris un numar de  18 elevi. 

  Examenul s-a desfasurat in conditii foarte bune, majoritatea elevilor au realizat 

prezentarea proiectelor in format electronic. 

 Promovabilitatea a fost de 100%; 

 Pe data de 3.07.2019 s-au desfasurat examenul de certificare a competentelor 

profesionale  Nivel III calificarea profesionala  Mecanic auto , la care s-au inscris un 

numar de  28 elevi. Examenul s-a desfasurat in conditii foarte bune, la agentul 

economic CARS INV, agent economic cu care unitatea de invatamant are incheiat 

contract pentru desfasurarea stagiilor de instruire practica ale elevilor. 

 Promovabilitatea a fost de 100%; 

 Pe parcursul anului scolar   2018-2019 elevii claselor a  X-a - a XII-a liceu  si elevii de la 

scoala profesionala si-au desfasurat activitatea din cadrul stagiilor de pregatire practica, la 

agentii economici cu care scoala a incheiat conventii de practica in cadrul programului  

 S-au realizat incadrarile partiale pentru anul scolar 2019-2020 

 Membri catedrei tehnice au fost implicati promovarea scolii si a invatamantului profesional 

la scolile gimnaziale din sectorul 4 si din jud. Ilfov si jud Giurgiu. Si au participat alaturi 

de reprezentanti ai agentilor economici cu care colaboram la sedintele cu parintii elevilor 

claselor a VIII-a unde a fost promovata scoala profesionala cu calificarile : Mecanic auto si 

Tinichigiu vopsitor auto. 

  In luna decembrie 2017 Catedra tehnica a organizat a doua  vizita educativa tematica la 

muzeul auto ”Tiriac Collection” unde au participat 50 de elevi liceu + scoala profesionala 

indrumati de prof. Iacob Ionut Stefan, prof Sima Olimpia si prof. Postoaca Georgel; 

 In luna martie  2019 s-a desfasurat Concursul de legislatie rutiera la nivelul claselor XI-XII 
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organizat de prof  Postoaca Georgel – prof de legislatie rutiera si maistrul instructor 

autoVasilescu Mihai; 

 In luna mai 2019s-au desfasurat activitati extrascolare respectiv vizite tematice educative 

la Muzeul tehnic Dimitrei Leonida si  Universitatea Politehnica Bucuresti/Facultatea de 

Transporturi cu elevii claselor XI-XII; 

 Incepand cu luna noiembrie 2017 Catedra Tehnica a demarat actiunile pregatitoare pentru 

organizarea Simpozionului National cu tema “Tranzitia de la scoala la viata activa” editia 

IV, care s-a  desfasurat in Semestrul al II-lea al anului 2017-2018,  respectiv in luna mai 

2019. La simpozion au participat si au sustinut lucrari stiintifice profesorii din Catedra 

tehnica : Mocanu Lucia, Sima Olimpia, Iacob Ofelia, Iacob Ionut StefanToader Carmen, 

Neacsu Loredana. 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COORDONATORULUI DE PROIECTE  

ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, 

AN ŞCOLAR 2018 – 2019 

 

În anul școlar 2018-2019, Consilierul Educativ şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi 

implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte 

şi programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe 

cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul şcolar, 

biblioteca, factori economici etc.). Activităţile educative s-au desfăşurat cadrul fiecărei comisii şi 

au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui. Astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera 

educaţiei pentru sănătate, educaţiei religioase, educaţiei pentru dezvoltare personală, educaţiei 

pentru receptarea valorilor culturale, educaţiei estetice, educaţiei pentru valorile democraţiei, 

educaţiei civice, educaţiei pentru drepturile copilului, educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui 

elev), educaţiei ecologice etc. secretariatul acesteia. 

Obiective urmărite:   

 statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de 

învăţare permanentă; 

 necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a 

educaţiei obligatorii; 

 importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor 

relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi  competenţelor;   

 oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea 

condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a 

potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;   
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 stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, 

toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea  drepturilor omului;   

 utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc 

complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;   

 promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare 

ridicării standardelor calităţii procesului educaţional; 

La începutul anului şcolar, consilierul de proiecte si programe eduative școlare si 

extrașcolare, profesor Bogdan Steluța – Simona, a realizat documentele specifice de planificare 

a activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare, în elaborarea acestora avându-se în vedere:  

- întocmirea documentelor de lucru - Portofoliul consilierului şi corelarea temelor propuse cu 

cerinţele clasei de elevi; 

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

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

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

excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ; 

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

 

S-a constituit Comisia diriginţilor, care şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul 

elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe şi necesităţi aparute ulterior. 

De asemenea, a fost înfiinţat Comitetul de părinţi pe şcoală/CRP în scopul atragerii acestora 

către activităţile şi problemele şcolii, dintre care menţionăm: 

 identificarea unor surse financiare pentru ajutorarea elevilor cu situaţie precară; 

 identificarea unor surse financiare pentru recompensarea elevilor performanţi în diferite 

domenii de activitate; 

 implicarea familiei în activităţi extracurriculare;   

 modernizarea bazei materiale a şcolii, întreţinerea şi igienizarea acesteia. 

Au fost organizate alegerile pentru Consiliul şcolar al elevilor conform Metodologiei în 

vigoare, în urma cărora au fost aleși presedintele și membrii CSE, care au participat la sedințele 

organizate la nivelul Bucureștiului de-a lungul primului semestru. 

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

primit de la ISMB, la care s-au adăugat activităţile proprii, conform Planului de activități educative 

pentru anul școlar 2018/2019, sem. I,  validat în ședința CA din data de 12.10.2018, ȘI sem. al II-

lea, validat în ședința CA din data de 12.10.2018 întocmit de către consilierul educativ în urma 

consultării cu profesorii unității de învățământ. 

Activitatea educativă, desfășurată sub diverse forme pe parcursul celor două semestre ale 

anului şcolar 2018-2019, a fost centrată pe formarea în rândul elevilor a unor atitudini si 

comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.  
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Misiunea noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmărirea 

îndeplinirii obiectivelor:  

- retehnologizarea procesului de educaţie ;  

- încurajarea competiţiei, a performanţei și progresului şcolar; 

- prevenirea abandonului și a eșecului școlar.  

 

II. Activitatea extraşcolară. Tipuri de activităţi 

Elevii Liceului Tehnologic “Dacia” organizați de către consilierul educativ și însoțiti de către 

diriginți/ cadre didactice au realizat/participat la interesante activităţi educative şcolare şi 

extraşcolare, derulate inclusiv în perioada 05-09.11.2018/ ȘCOALA ALTFEL, dintre care 

menţionăm: 

 “Informația este calea spre succes”; 

 Vizită la Grădina Botanică “Dimitrie Brândză” a Universității din București; 

 Excursie tematică/ Centenarul Marii Uniri/  “Alba Iulia – Inima Unirii”; 

 Vizitarea Campusului și a Muzeului Politehnica București; 

 Vizită la un cabinet psihologic 

 Cinematografia – a șaptea artă; 

 Cultura – pașaportul spre un viitor luminos; 

 Lectura – poarta spre cunoaștere; 

 Mens sana in corpore sano; 

 Dezvoltare personală; 

 Centenarul Marii Uniri; 

 Exploatarea resurselor naturale; 

 Personalitîți marcante din cultura universală; 

 Călător pe mapamond; 

 Bune maniere; 

 Călătorie în lumea sportului; 

 Educație ecologică și protecția mediului; 

 Sportul – un stil de viață; 

 Natura – prietenul omului; 

 Obiceiuri în jurul lumii; 

 Om și societate; 

 Cariera – între vis și realitate - în parteneriat cu Asociația Global Dignity; 

 Campanie -  Drepturile copiilor: “De la mic la mare, avem drepturi”; 

 Prezentare pe tema: “Criminologie și victimilogie” ; 

 Prezentare pe tema: “Eșec școlar -  risc de eșec social”; 
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 Sesiune de formare adresată tinerilor, în special tinerilor din categorii vulnerabile, privind 

oportunitățile de dezvoltare a carierei și instrumente de învățare on-line;  

 Activitate cu caracter educativ-preventiv în cadrul “Programului de Informare a Tinerilor” 

susținută de un reprezentant al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București; 

 Proiectul “Comunicăm, nu ezităm”, în parteneriat cu Școla Profesională Specială Nr. 2, 

București, Sector 2; 

 Programul de finanțare suplimentară a unităților de învățământ preuniversitar de stat cu 

rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare; 

 Proiectul “Sunt și eu în comunitate” – în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Egalitate ; 

 Proiectul “Poveste din cartierul meu” - în parteneriat cu Asociația Global Dignity; 

 Proiectul “Fii inteligent, nu fi violent!”- în parteneriat cu Școla Profesională Specială Nr. 2, 

București, Sector 2; 

 Campania împotriva consumului de alcool și de droguri la volan, realizată în parteneriat cu 

Poliția Municipiului București; 

 Proiectul ,,Spune stop violenței!” 

 Activități cu caracter educativ-preventiv susținute de reprezentanți ai Facultății de Medicină și 

Farmacie ,,Carol Davila”, București; 

 Festivitatea de absolvire ,,Gaudeamus igitur…” 

 

III. Analize, conţinuturi, rezultate, disfuncţionalităţi, măsuri 

Se consideră că activităţile şcolare şi extraşcolare s-au desfăşurat în parametri normali.  

           Analiza SWOT evidenţiază câteva puncte tari, printre care se numără: 

▪ realizarea acţiunilor şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea elevilor în 

spiritul principiilor şi practicilor europene;  

▪  parteneriatele încheiate; 

▪ implicarea activă a unor profesori, chiar fără a fi diriginţi,  în activităţile şcolare şi extraşcolare;  

▪ realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative: planul 

managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi. 

        Analiza SWOT evidenţiază şi puncte slabe: 

▪  numărul mare de copii care provin din familii dezorganizate; 

▪  slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii; 

▪consiliere precară din cauza refuzului părinţilor de a accepta sprijinul consilierului psihopedagog; 
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▪  implicare încă redusă a autorităţii locale; 

▪  implicare redusă a comunităţii; 

▪ lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanti la activitatile educative, de unde şi 

dezinteresul unora dintre elevi pentru activităţile şcolare şi extraşcolare; 

            Riscurile/ameninţările ar putea fi următoarele: 

-   scăderea drastică a numărului de elevi; 

-   aparentul dezinteres al cadrelor didactice, datorat, în primul rând, funcţionării în mai multe 

unităţi şcolare. 

           Oportunităţi: 

- poziţionarea şcolii într-o zonă aflată în continuă şi evidentă extindere; 

- spaţiile largi, curate, luminoase de care dispune unitatea de învăţământ; 

- seriozitatea cadrelor didactice; 

- preocuparea personalului didactic şi didactic auxiliar pentru dezvoltarea personală; 

- cât mai multe parteneriate educaţionale şi instituţionale;  

- deschiderea unora dintre consilierii locali către problemele şcolii; 

- receptivitatea unor părinţi invitaţi să ajute la recondiţionarea mobilierului şcolii, igienizarea 

sălii de clasă unde învaţă copilul etc. 

 

Proiectele educative realizate în cursul anului şcolar 2018-2019 au vizat implicarea unui 

număr mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi extraşcolare, dar şi 

diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în 

defavoarea tentaţiilor străzii. 

 Măsurile generale care se preconizează vizează intensificarea acţiunilor educative 

privind prevenirea violenţei în şcoală, implicarea mai activă a familiei în viaţa şcolii, o bună 

colaborare cu autorităţile locale, cu alte instituţii din cadrul comunităţii, monitorizarea absenţelor, 

aplicarea, în continuare, a regulamentului şcolar.  

 întocmirea documentelor de lucru ale consilierilor  educativi şi 

corelarea temelor propuse cucerinţele clasei de elevi; 

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

ascultat şi îndrumat eficient; 

 implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare ( spectacole, 

concursuri,excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ 

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

COMISIA    METODICA A DIRIGINTILOR 

AN SCOLAR  2018-2019 

 

Activitatea comisiei diriginților este coordonată de profesor Iacob Ofelia. Comisia diriginților a fost constituită la 

începutul anului școlar din  24 cadre didactice.  

În anul școlar 2018--2019, 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 și Orientare şi întocmirea planificării 

calendaristice a orelor de dirigenţie.  

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

3. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.  

4. Identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie.  

5. 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 sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie.  

       Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea 

regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când 

situaţia a impus-o.  

       Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în 

familie şi-a adus aportul şi Comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie 

cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să transmită elevilor 

prevederile acestuia. 

      În formarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale 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 

ministerul educatiei, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională.  

 

ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR 

 

Activitatea Consiliului Elevilor a fost coordonată de prof. Bogdan Steluta. Având în vedere 

rolul ce   revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viața școlii, preocuparea de 

bază, la începutul anului școlar a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru anul școlar 2018-

2019. În octombrie a fost ales Consiliul Elevilor pe Școala. Au fost adoptate noi măsuri care 
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vizeaza imbunătățirea activitătii consiliului pe problema ridicării nivelului la invățătură și 

disciplină. Biroul Consiliului Elevilor și-a stabilit o agendă de lucru vizând monitorizarea elevilor 

problemă, dar și întărirea legăturilor dintre ei și Consiliul Profesorilor clasei și conducerea scolii. 

 

 

VI.PARTENERIATUL SOCIAL INTER-INSTITUȚIONAL ȘI CU SINDICATELE 

REPREZENTATIVE 

 

Acordurile de parteneriat cu Școli gimnaziale din jud Ilfov si jud. Giurgiu pentru 

promovarea invatamantului profesional pentru calificările de nivel III în domeniul mecanic au fost 

în desfășurare , reprezentând o formă de implicare a unității școlare în rezolvarea problemelor 

sociale ale comunității locale pe care o slujim. 

Sunt importante pentru derularea activităților enumerate în cadrul raportului:  

-Parteneriatul de colaborare Scoală-Poliție-Autorități Locale-Asociația de Părinți.  

- parteneriate cu agenti econimici unde elevii isi defasoara activitatea in cadrul stagiilor de pregatire 

practica: Colina Motors, Cars INV service, Tiriac Auto, Nesty autoservice, RocoMan sevice, 

Autotehnoconstruct service, AD Garage sevice, Lumy autoservice, CostiDan autoservice etc. 

-Parteneriatul cu Primăria Municipiului București sector 4  

-Parteneriate cu unități școlare liceale și gimnaziale în cadrul cărora defășurăm acțiuni comune 

extrașcolare și de informare .  

-Parteneriate cu O.N.G.-uri și organizații locale cu care desfășurăm activități de voluntariat pentru 

dezvoltarea spiritului civic al tinerilor.  

Sindicatul reprezentativ activ în unitatea școlară (38 membrii)  SIIP sector 4 si (14 membrii) 

“Spiru Haret” . 

 

 

Director , 

 Prof. Ing. Mocanu Lucia 

 

 


