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RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I -AN ŞCOLAR 2019- 2020 
Aria curriculară: Matematică şi Stiinţe 

 
 

Componenţa catedrei :  
 
 Matematica 
Funieru Luminița, profesor titular ,grad didactic I 
Neagoe Elisa, profesor titular, definitivat. 
 
Fizica 
Pănescu Victor, profesor titular ,grad didactic I 
Constantin Elena ,profesor suplinitor, debutant. 
 
Chimie 
Petrișan Mădălina Cici, profesor titular ,grad didactic I 
 
Biologie 
Anton Elena ,profesor suplinitor, debutant. 
Curriculum:  
 
Obiectiv 1: Ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare 

- Planificările au fost întocmite până la data de 30 .09. 2019 
- Materia a fost predata integral conform planificarii. 
- S-au întocmit proiecte ale unitatii  de învățare. 
- Testele initiale au fost susținute.  

 
 
Obiectiv 2: Utilizarea eficientă  atât a metodelor si instrumentelor de evaluare sumativă cât si a 
celor de evaluare formativă pe parcursul întregului an școlar; construirea unui sistem unitar, 
coerent de evaluare a performanțelor elevilor pornind de la obietivele de referință/ competențele 
specifice din programele școlare, pe an de studiu/ ciclu de învățământ ; 

- Dezbaterea privind rezultatele la testele inițiale a avut loc în cadrul catedrelor stabilindu-se 
punctele tari și punctele slabe respectiv planul de măsuri ce va fi urmat în decursul anului 
școlar.Rezultatele testelor inițiale au fost aduse la cunoștința diriginților și elevilor;testele au 
fost rezolvate cu elevii în clasă. 

- La discilpinele fizică si matematică s-au susținut teze conform programării.În vederea 
susținerii tezelor profesorii au facut pregătire cu elevii.Subiectele la teză au fost discutate în 
catedră realizându-se o unitate a evaluării. 
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Resurse umane 

 Cadrele didactice au participat la activități metodice derulate de ISMB   

 Au susținut lecții deschise:prof. Negoe Elisa la matematică 
 prof. Constantin Elena la fizică 

Resurse materiale si financiare 
 

- Cadrele didactice au realizat fișe de lucru și planșe pentru orele susținute 
- Dotarea laboratorului de chimie cu calculator,videoproiector,substante și ustensile se lasă 

așteptată. 
 
1)Prof. Petrișan Mădălina Cici 

- responsabil arie curriculară MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 
- a participat la toate sedintele Consiliului Profesoral 
- a participat la Consfatuirea profesorilor de chimie și fizică 

 
2) Prof. Neagoe Elisa   

- a participat la toate sedintele Consiliului Profesoral 
- a participat la Consfatuirea profesorilor de matematică   
- a realizat o lecție deschisă la matematică 
 

3) Prof. Funieru Luminița  
- a participat la toate sedintele Consiliului Profesoral 
- a participat la Consfatuirea profesorilor de matematică   

 
4) Prof. Anton Elena 

- a participat la toate sedintele Consiliului Profesoral 
- a participat la Consfatuirea profesorilor de biologie 
- a realizat o lecție deschisă la biologie 

 
5) Prof. Păunescu Victor 

- a participat la toate sedintele Consiliului Profesoral 
- a participat la Consfatuirea profesorilor de fizică 
- a participat cu elevii la ,,Noaptea cercetătorilor” 

 
6) Prof. Constantin Elena 

- a participat la toate sedintele Consiliului Profesoral 
- a participat la Consfatuirea profesorilor de fizică 

 
 

 
ANALIZA SOWT 

Realizări  
- Realizarea analizei şi a diagnozei activităţilor desfăşurate (raportul de activitate a sarcinilor 

rezultate în urma consfătuirilor din luna septembrie. 
- Realizarea documentelor:  planificări anuale, planificările unităților de învățare. 
- Stabilirea structurii portofoliului pentru profesori şi elevi. 
- Elaborarea criteriilor şi a instrumentelor de monitorizare şi evaluare: test inițial, test 

predictiv, evaluare orală şi în scris, teze, simulări, portofolii, caiet şi plan de evaluare pe 
discipline, valorificarea  rezultatelor evaluării. 



 

 
- Atragerea şi implicarea elevilor în elaborarea documentelor care îi vizează: portofolii, caiete 

de notițe, teste, variante pentru bacalaureat; 
- Asigurarea organizării şi desfăşurării pregatirii elevilor pentru examenul de bacalaureat: ore 

de pregatire suplimentare, verificarea prezenței acestora, legătura cu parinții și implicarea 
lor. 

 
 
Dificultăți 

- Lipsa de motivație 
- Dezinteresul elevilor 
- Probleme familiale ale elevilor 
- Bagajul slab de cunoștinte din anii anteriori 

 
Noi puncte de acțiune  
 

- Corelarea teoriei cu  lucrările practice de laborator, și rezolvări de probleme; 
- Verificarea cunoştiţelor elevilor la materiile pentru bacalaureat şi informarea părinţilor 

despre nivelul real  
- Organizarea pentru examenul de bacalaureat a simulărilor la fiecare sfârşit de semestru, 

pentru matematică, fizică, chimie şi biologie. 
- Organizarea   şi pregătirea concursurilor şcolare, interdisciplinare, fazele pe şcoală, sector. 
- Asigurarea fluxului informaţional, eficientizarea comunicării 
- Crearea imaginii pozitive prin promovarea de bune practici. 

 
RESPONSABIL ARIE CURRICULARA MATEMATICA SI ȘTIINȚE, 

 
                         prof. Petrișan Mădălina Cici   
 
 
 

 

 


