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  Membrii Comisiei tehnice s-au mobilizat, in anul scolar 2019/2020 pentru  

desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ.  

         În vederea unei evaluări obiective a întregii activităţi desfăşurate pe parcursul anului 

precedent, am pornit de la analiza SWOT. 

 

I. ANALIZA SWOT A COMISIEI TEHNICE  

A. Puncte tari 

o  Existenţa unor mijloace de învăţământ:  video-proiectoare, echipament 

informatic, machete tehnologice,  utilaje tehnologice 

o  Cabinete si ateliere  tehnologice  de specialitate 

o Parteneriate cu agenti economici; contracte de pregatire practica: S.C. 

CARSINV SRL, SC COSTI DAN AUTO SERVICE SRL,  COLINA 

MOTORS SRL, SC TIRIAC AUTO, GTC AUTO TRADE SRL, SD 

PRESTIGE IMPEX 97 SRL 

o Existenţa programelor şcolare, a unor bibliografii, a posibilităţilor de informare 

pe internet. 

o Curriculum la decizia scolii- 16 CDL- uri 

o Profesori  ingineri preocupati de autoperfectionare-  cu participare la obtinerea 

gradelor didactice si cursuri de perfectionare 

o Promovabilitatea 100%  a absolventilor clasei a XII- a la examenul de 

certificare a competentelor la liceu si scoala profesionala 

o Realizarea planului de scolarizare  

o Implicarea membrilor comisiei metodice in comisii de lucru  

o Participarea la toatea ctivitatile organizate la nivelul  I.S.M.B. pentru 

specializarile tehnice 

o Realizarea planificarilor calendaristice in conformitate cu programele scolare 

o Realizarea interasistentelor la ore 

o Climat colegial absolut favorabil desfasurarii in buneconditii a procesului- 

educative 

o Site- ul scolii 

  B. Puncte slabe 

 

o Absenteismul  elevilor 

o Lipsa fondurilor pentru achizitionarea mijloacelor didactice  

 

 



   C. Oportunati 

o Arealul din care provine populaţia şcolară este în creştere si poate constitui o 

mare oportunitate de dezvoltare a scolii  

o Pregătirea cadrelor didactice  cat si dotarea cabinetului de ecologie, prin 

participarea la Programul ROSE 

o Oferta cursurilor de formare pentru toate categoriile de personal.  

o Atragerea de fonduri extrabugetare prin derularea programelor si proiectelor 

o Realizarea de parteneriate in vederea desfasurarii practicii la platformele 

industriale aflate in arealuls colii 

D. Amenintari 

o Pierderea credibilitatii in comunitatea locala datorita procentului slab de 

promovabilitate BAC 

   

          II  CURRICULUM. CALITATEA PROCESULUI DE PREDARE- INVATARE- 

EVALUARE 

 

Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi  a finalităţilor  pe 

niveluri  de şcolaritate este un deziderat care a stat  în atenţia membrilor comisiei tehnice din  

unitatea noastră şcoară. S-a aplicat în mod corect planul cadru pentru  fiecare ciclu de 

învăţământ.   

 S-au studiat programele şcolare, metodicile diferitelor discipline şi s-au aplicat 

strategii moderne de elaborare a proiectelor didactice, s-au studiat noutăţile pedagogice, în 

special de către  cadrele tinere, aspecte  reflectate în corecta autoevaluare a calităţii  actului 

didactic. A existat interes pentru nou şi, ca urmare, mai multe cadre didactice au urmat cursuri 

de perfecţionare. 

Planificările au fost realizate de către toate cadrele didactice in conformitate cu 

programele scolare in vigoare. S-a aplicat sistemul de evaluare continuă. 

S- au elaborat subiecte pentru examenele de diferenta, s- au elaborat teste initiale 

la toate specializarile. 

Documentele şcolare au fost completate în mod corect. În cataloage, s-a înregistrat un 

număr suficient note, conform prevederilor Regulamentului şcolar 

 

 

 

 



III.  Dezvoltarea profesională. Activitatea de formare şi de perfecţionare a 

cadrelor didactice 

Competenţa profesională a cadrelor didactice a fost evaluată prin inspecţii curente                   

(asistenţe la ore), realizate de director şi şeful de catedra, prin inspecţii şi preinspecţii, 

prinparea la cursuri de perfecţionare. D- na prof.ing. Sima Olimpia a participat la cursul de 

perfectionare  CCD ,, Resurse digitale pentru profesori’’.S-a constatat, în general, buna 

pregătire de specialitate şi metodică a cadrelor didactice. 

   IV.    Activitate metodico-stiintifica 

- Participarea la consfatuirileorganizate de inspectoratul scolar; 

- Alegerea bibliografiilor utilizate la modulele de specialitate 

- Intocmirea planificarilorcalendaristice, imbogatireaportofoliuluicuintocmirea de teste; 

- Evaluarea nivelului de pregatire a elevilor s-a realizat prin metode traditionale de 

evaluare (probe orale, probe scrise, portofoliu) cat si prin metode alternative de 

evaluare: observareasistematica a elevului la orele de matematica, autoevaluare; 

- S-au studiat programele scolare precum si metodica predarii modulelor de specialitate; 

- S-au aplicat strategii moderne de elaborare a proiectelor didactice; 

- S-au folosit metode de lucru adecvate fiecarei clase si fiecarui elev in parte; 

- S-au folosit fise de lucru; 

- S-au folosit metode eficiente de evaluare si teste de autoevaluare; 

- S-au stabilit responsabilitati in cadrul catedrei ; 

- Elaborarea si corectarea testelor initiale si predictive la toate clasele ; masuri ce se 

impun in vederea imbunatatirii situatiei scolare, cat si cunoasterea  nivelului de 

cunostinte ale elevilor; 

- Participarea la activitatile metodice la nivel de scoala, sector; 

- Posibilitatea sustinerii unui program de pregatire suplimentara in vederea participarii 

la concursurile scolare ; 

- Posibilitatea desfasurarii unei pregatiri speciale cu profesori de sprijin pentru copiii cu 

probleme deosebite 

- Activitati participative desfasurate la nivelul comisiei metodice :  

 

 Operarea CNC in cadrul programului Baza 01- au participat elevii claselor a XII-  a  

studenti de la Asociatia ,, Centru de resurse pentru studenti ”, cadre didactice- dir. 

MocanuLucia, prof.ing.Toader Carmen,prof.ing.Sima Olimpia; obiective- 

orientarea scolara si profesionala, prezentarea ocupatiilor COR,operarea 

echipamentelor de tip SIEMENS, FANUC 

 Bursa locurilor de munca pentru calificarea auto si tehnician transporturi, Ziua 

carierei in specialitate- Expozitia Salonul Auto Bucuresti- auto si tehnician 

transporturi- au participat clasele 9p1, 9p2, 9A, cadre didactice – Sima Olimpia; 

obiective- oportunitati de angajare 

 Masa rotunda cu tema Evaluarea si certificarea in invatamantul profesional si 

tehnic- participanti  membri catedrei 

 

Responsabil Comisie tehnica,  

Prof. Ing. Toader Carmen 

 



 

 


