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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN SEMESTRUL I
AN SCOLAR 2017 – 2018

Analiza privind starea si calitatea invatamantului are in vedere urmatoarele capitole:
1. Curriculum, rezultatele obtinute la invatatura
Colegiul Tehnic “Alexe Marin” a functionat, in semestrul I, anul scolar 2017 – 2018
cu un numar de 39 de clase, in 2 schimburi, cu o populatie scolara totala de 974 elevi inscrisi,
repartizati astfel:
Nr.crt.

Nivel de inv.

Nr. elevi inscrisi

1.

Nivel 3 de calificare, scoala
profesionala de 3 ani
Nivel 4 de calificare, clasa a IX-a
Nivel 4 de calificare, clasa a X-a
Nivel 4 de calificare, clasa a XI-a
Nivel 4 de calificare, clasa a XII-a
Invăţământ seral
Nivel 5 de calificare, scoala
postliceala
Total

186

Nr. elevi ramasi la sf.
sem. I
184

41
55
65
39
243
345

41
55
60
37
248
347

974

972

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elevi ramasi la finalul semestrului I – 972, exmatriculați 13
-Învăţământ liceal de zi - 193
-Scoala profesionala - 184
-Seral - 248
-Scoala postliceala - 252
-Scoala de maistri - 95
-Total - 972
Promovabilitate
Promovati la liceu zi - 152
Corigenti - 34
Situatie neincheiata - 4
Nescolarizati - 3
Promovati la liceu forma seral - 225
Situatie neincheata - 23
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La scoala profesionala
Promovati - 138
Corigenti - 26
Situatie neinchiata - 13
Nescolarizati - 7
Scoala postliceala si scoala de maiștri
Promovați - 338
Situație neînchiată – 9
După cele 4 săptămâni de la începutul semestrului I, timp în care elevii cu situații neîncheiate
puteau să-și încheie mediile, situația școlară arată astfel :
Liceu zi :
1 elev promovat
1 elev corigent,
4 elevi cu situații neîncheiate (cls. X)
3 elevi neșcolarizați (cls. IX)
Școală profesională :
13 elevi cu situații neîncheiate
7 elevi neșcolarizați
Lieu seral :
5 elvi promovați
6 elevi exmatriculați
Școală postliceală și de maiștri :
4 elevi promovați
5 elevi exmatriculați
2. Starea disciplinară
Medii sub 7 la purtare
S-au înregistrat un număr de 26 de medii din care 10 la liceu zi, 15 la școala
profesională, 1 la școala postliceală.
În semestrul anterior în liceul nostru au avut loc conflicte minore între elevi. S-au
înregistrat, mai rar, violente fizice.Conflictele s-au stins prin intervenția profesorilor diriginți,
a conducerii, prin psihologi și prin dialog cu elevii si cu parintii acestora. Colectivul didactic
si parintii elevilor au decis adoptarea unor masuri sporite in vederea prevenirii unor
manifestari violente, atat in scoala cat si in afara scolii. Dirigintii, au aplicat masurile si
sanctiunile regulamentare elevilor care au savarsit diverse acte de indisciplina.
3. Managementul scolar
In perioada pregatirii deschiderii anului de invatamant 2017-2018, conducerea liceului
a proiectat toate documentele manageriale: constituirea comisiilor de lucru a catedrelor pe
discipline, alegerea noului CA, numirea dirigintilor, acordarea calificativelor anuale,
intocmirea fiselor de post, a contractelor individuale de munca, planul managerial al scolii,
tematicile CA si CP, programul activitatilor educative.
In semestrul I al anului scolar 2017 – 2018 catedrele si comisiile de lucru au fost
constituite initial conform R.O.F.U.I.P. conform OMECS nr. 5079/31.08.2016 si au avut in
vedere respectarea cerintelor actuale privind reforma invatamantului si realizarea obiectivelor
prevazute in programul managerial al scolii. Ulterior acesta a fost modificat cu Ordinul MEN
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nr. 3027/08.01.2018, astfel incat a fost nevoie de modificarea si completarea ROI de către
comisia constituită în acest sens. Regulamentele intern au fost prelucrate la nivelul fiecarei
clase de catre diriginti si la nivelul parintilor prin ședințe cu părinții organizate de câte ori a
fost nevoie.. In acord cu acesta au fost elaborate programe manageriale ale catedrelor si
programe de activitate a comisiilor. Potrivit datelor inregistrate cu privire la activitatea
catedrelor, mentionam urmatoarele:
• Cadrele didactice : profesorii au manifestat, in mare masura, implicare, initiativa si
compententa in realizarea sarcinilor profesionale cu rezultate deosebite in anumite activitati.
• In cadrul sedintelor de catedra realizate lunar s-au analizat toate aspectele activitatii si s-au
luat masurile corespunzatorare;
• La inceputul anului, respectiv semestrului I au fost prezentate planificarile calendaristice pe
discipline de studiu si pe fiecare profesor in parte;
 La fiecare disciplina au fost utilizate materiale didactice complementare : ajutatoare,
auxiliare curriculare, fise de lucru, ghiduri metodologice.
 Evaluarea s-a realizat, in general, ritmic cu anumite exceptii.
 Testele de evaluare s-au conceput diferentiat in functie de cerintele evaluarii (curente,
sumative).
 In acord cu indicii de perfomanta la elevi s-au utilizat metode moderne, active si
participative de predare si evaluare. S-a pus accentul pe dezvoltarea abilitatilor sociale
si de comportament adecvat in societate dar si pe formarea abilitatilor practice.
Concluzia:
Proiectarea planului de scolarizare pentru anul scolar 2017-2018 a fost foarte riguros
realizata, fundamentarea facandu-se pe criteriile : legislativ, economic, tehnologic,
demografic, social, etc.
Oferta educationala care a insotit intreaga lucrare privind proiectarea planului de
scolarizare a fost realizata avand in vedere resursele specfice ale liceului nostru, cadre
didactice de specialitate calificate, personal didactic auxiliar, optiunile exprimate de elevi si
parinti, cat si de dotarile liceului.
În cadrul Consiliului Profesoral a fost avizat şi apoi aprobat print-o fundamentare
riguroasă următorul plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 :
La învăţământul liceal de zi : 2 clase
- 1 clasă – Tehnician electrician electronist auto – 28 locuri
- 1 clasă – Tehnician in automatizari – 28 locuri
La învăţământul profesional de 3 ani :
- 1 clasă – mecanic auto – 14 locuri
tinichigiu vopsitor auto – 14 locuri
- 1 clasă – lăcătuș mecanic-prestări servicii – 14 locuri
- sculer matriţer – 14 locuri
La învăţământul profesional dual de 3 ani :
- 1 clasă – electrician exploatare joasă tensiune – 14 locuri
- electronist aparate și echipamente – 14 locuri
La învăţământul seral :
- 1 clasă – IX – tehnician mecanic pentru întreținere și reparații – 28 locuri
- 1 clasă – XI – tehnician în c-ții și lucrări publice – 28 locuri
- 1 clasă – XI – tehnician mecanic pentru întreținere și reparații – 28 locuri
La învăţământul postliceal de zi :
- 1 clasă – operator maşini cu comandă numerică – 28 locuri
- 1 clasă – tehnician diagnostic auto – 28 locuri
- 1 clasă – tehnician electroenergetician – 28 locuri
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- 1 clasă – tehnician tehnolog mecanic – 28 locuri
- 1 clasă – tehnician devize şi măsurători în construcţii – 28 locuri
Consiliul de Administratie și-a desfasurat activitatea conform graficelor tematice, dar
şi de fiecare data când a fost nevoie.
Membrii Consiliului de Administrație și-au îndeplinit responsabilitățile repartizate pe
toata durata semestrului și în vacanța de iarnă.
Inspecția tematică ; de specialitate
In sem. I al anului scolar 2017-2018 au fost efectuate următoarele inspectii :
- Inspecție tematică cu tema : Acțiune de consiliere și control, privind respectarea
legislației în vigoare și a regulamentelor – 15 octombrie 2017, de catre d-na
inspector scolar de zonă de la I.S.J OLT, d-na Rachina Vera Georgeta.
- Inspecție de specialitate cu tematica : calitatea activităților didactice în raport cu
beneficiarii primari ai educației – 12 .10. 2017, realizată de inspector de zonă de la
ISJ Olt, d-na Rachina Vera Georgeta ;
- Inspecție specială pentru acordarea gradului didactic I pentru d-na Cărămizoiu
Anca – Liliana - 22 ianuarie 2018.
Bursele școlare
In semestrul I al anului scolar 2017-2018 a fost constituita comisia pentru acordarea
burselor scolare “Bursa profesionala“ la care s-au depus si s-au aprobat un numar de 186
cereri, din care 5 elevi au fost reînscriși și nu mai beneficiază de bursă, și 6 elevi nu au depus
cerere, drept pentru care au rămas 175 beneficiari de bursa profesională. Pentru programul
guvernamental “Bani de liceu” s-au depus şi s-au aprobat un număr de 40 dosare. Comisiile
mentionate au fost sprijinite pentru verificare documentelor pe care le contin dosarele de catre
doamna secretar Ursu Iuliana, iar in evaluarea corecta a plafoanelor de venituri de doamna
contabila Andor Cristina. Bursele au fost acordate cu respectarea stricta a metodologiilor si cu
grila aprobata de ISJ Olt.
Documentele școlare și actele de studii
Domeniu foarte important al intregii activitati scolare, asumat ca atare de conducerea
scolii si de serviciul secretariat; comisia pentru controlul documentelor scolare a realizat
evaluarea interna la inceputul anului scolar si a constatat respectarea, cu strictete, a
regulamentului pentru completarea si eliberarea actelor de studii, dar ulterior s-a constatat ca
unii diriginti nu au respectat intru-totul legislatia in vigoare privind completarea cataloagelor.
Conducerea liceului si comisia pentru verificarea documentelor scolare au constatat ca sunt
cadre didactice care gresesc multe note, medii la purtare si modifica apoi, dar cu respectarea
stricta a instructiunilor scrise chiar pe prima pagina a catalogului si recomandarile
regulamentului scolar.
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Încadrarea cu personal didactic auxiliar
Categorie de
personal

Număr
de
persoane
încadrate

Norme de
persoane
calificate

Număr de
norme
pentru
fiecare
categorie
de
personal

Numărul de personal este:
sub
la nivelul
peste
normativele normativelor normativele
privind
privind
privind
încadrarea
încadrarea
încadrarea
categoriei
categoriei
categoriei
respective de
respective de
respective
personal
personal
de personal

Contabil
(administrator
financiar)

2

2

2

x

Tehnician

1

1

1

x

Administrator
patrimoniu

1

1

1

x

Secretar

2

2

2

x

Informatician

1

1

1

x

Laborant

1

1

1

x

Bibliotecar

1

1

1

x

Pedagog

1

1

1

x

Supraveghetor
noapte

2

2

2

x

Rezultatele simularii din noiembrie 2017
Subiectele de la simularea din noiembrie 2017 au fost trimise de Inspectoratul Scolar
Judetean Olt. La simulare au participat numai elevii claselor a XII-a.
Nr.
elevi
inscrisi
38

Proba

Prezenti

Promovati

Procent
promovabilitate

Lb. si literatura romana

29

13

44,82%

Matematica

26

0

0%

Promova
bilitate la
nivelul
unitatii
0%

Concursuri și olimpiade școlare
1. Concursul „CHIMIA VERDE – CHIMIA DURABILĂ” – concurs național de
educație ecologică și protecția mediului.
2. Concursul national de informatică aplicată "INFO-PRACTIC"
3. Concursul interjudețean de fotografie „MIRAJUL IMAGINILOR”
4. Proiectul “ANTRENEAZĂ-TE PENTRU SUCCES”, implementat în colaborare cu
S.C. Pirelli Tyres România
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Simpozioane :
-

Simpozion Naţional de Comunicări Ştiinţifice Interdisciplinare "EDUPROMETH"
( prof. dr. Croitoru Marian ).
Simpozionul Național de Comunicări Stiințifice în domeniul informaticii INFOPRACTIC ( prof. Nicolaescu N.)
Sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice – CHIMIA VERDE, CHIMIA
DURABILĂ (Bădoi Maria), în colaborare cu CCD Olt.

Reviste :
1. LYCEUM – coordonatori prof. Vlad Dorina, Luta Claudia, Ghiță Florina Lori
2. REVISTA COLEGIULUI TEHNIC „ALEXE MARIN” – coordonatori prof.
Croitoru M., Zamfirache Nicoleta Ela, Chis G., Boroi L., Enache A.
3. REVISTA NAȚIONALĂ DE ECOLOGIE „ECO-TEHNIC” – coordonatori prof.
Croitoru M., Zamfirache N., Avramescu R.

RAPORT
asupra ACTIVITĂŢII desfăşurate de cadrele didactice
din aria curriculară LIMBĂ ŞI COMUNICARE în anul şcolar 2017-2018, sem.I
Aria curriculară limbă și comunicare este formată din următoarele cadre didactice:
doamnele profesoare de limba și literatura română: Bălăceanu Liliana, Boroi Simona, Bujgoi
Anișoara, Zanfirescu Elena; doamnele profesoare de limba franceză: Cărămizoiu Anca,
Ciobanu Georgiana, Răduț Maria și doamnele profesoare de limba engleză: Diaconu
Francesca, Dobre Gheorghița, Vlad Dorina.
La începutul anului școlar 2017 – 2018, a avut loc prima ședință a comisiei unde s-a
stabilit responsabilul ariei curriculare, s-a confirmat utilizarea manualelor alese în ședința
ulterioară, s- a stabilit data predării planificărilor. S-a demarat pregătirea suplimentară pentru
bacalaureat cu elevii din clasele terminale, 1 oră / săptămână, respectiv 2 ore / 2 săptămâni,
precum și un program de recuperare cu elevii din ceilalți ani de studiu
Proiectarea activităţilor. Cadrele didactice din aria curriculară LIMBĂ ŞI COMUNICARE
au întocmit documente de planificare de bună calitate, în concordanţă cu programele şcolare,
furnizând activităţi diferenţiate de învăţare care ţin cont de nivelul diferit la care s-au aflat
elevii. Obiectivele informative, formative, educative şi evaluative au fost corect definite şi
probând o bună cunoaştere a cerinţelor programei şcolare şi a conţinuturilor de predat.
Desfăşurarea activităţilor. Pregătirea metodică şi ştiinţifică a cadrelor didactice din această
arie curriculară s-a materializat într-un demers didactic de predare sistematizată a
cunoştinţelor, în funcţie de nivelul colectivelor de elevi şi cu pronunţat caracter formativ.
Evaluarea randamentului şcolar. Evaluarea randamentului şcolar s-a efectuat pe parcursul
activităţilor desfăşurate: oral, prin aprobarea sau dezaprobare imediată, fiind testate pe
parcursul lecţiilor achiziţiile cognitive; a fost evaluat randamentul şcolar individual, în perechi
şi în echipe, iar în scris, prin fişele de lucru şi testele aplicate elevilor. Nivelul de pregătire al
elevilor rămâne unul destul de scăzut, cunoştinţele achiziţionate având un timp redus de
păstrare; acest lucru se vede din rezultatele la testarea iniţială.
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI CEA EXTRACURRICULARĂ
Au fost organizate cu elevii mai multe activităţi educative, după cum urmează:
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1. În luna septembrie, 2017, cadrele didactice de limbi moderne au organizat activitatea
ZIUA LIMBILOR STRĂINE;
2. În lunile septembrie şi octombrie a fost organizată activitatea de prezentare a bibliotecii
pentru elevii de clasa a IX-a -,,Sunt cu cărţile, nu sunt singur”- de către bibliotecar Costache
Florina în colaborare cu catedra de limba română
3. 5 Octombrie – Ziua Națională a Educatorului, activitate educativă ”Dascălul – arc peste
timp”
4. Balul bobocilor, activitate extracurriulară cu tema: ”Bobocii undercover”
5. 1 Decembrie – Marea Unire , activitate educativă realizată în colaborare cu membrii
catedrei de socio-umane
6.” Mihai Eminescu – poetul nepereche”, activitate educativă extrascolară organizată pe
15.01.2017 de către prof. din această arie curriculară în colaborare cu elevii de la clasă
7. 24 Ianuarie – Mica Unire, activitate educativă realizată în colaborare cu catedra de socioumane
8. „Inegalabilul I.L. Caragiale-” activitate educativă extrascolară organizată pe 29 ianuarie,
2018, în colaborare cu elevii de clasă.
PROFESORI ÎNDRUMĂTORI ai elevilor participanţi la diferite concursuri / simpozioane:
Boroi Simona : premiul I – Diaconu Adina, concursul național ”Autoportret”, mențiune Țucă Narcis - secțiunea creație literară
Bujgoi Anișoara - Participare Concurs Internațional-coordonator elevi-mențiune, 2 premii
III și 2 premii II, dec.2017 și parteneriat; participare Concurs Județean-Creație literară,
CJRAE;
Cărămizoiu Anca - -a participat cu elevii Ciobanu Robert, Pintea Mădălina, Cercelo Silviu,
Preda Georgiana și Țucă Narcis la Concursul Național “Nasterea Domnului-Renasterea
Bucuriei” ; a participat cu elevii Momete Adrian – LOC I și Țucă Narcis-LOC II la Concursul
Național Autoportret ; a obținut premiul I la Activitates aplicativă Magia iernii din cadrul
Proiectului Educațional Național Magia sărbătorilor de iarnă cu lucrarea elevului Tudor
Valentin -decembrie 2017 ; a obținut premiul I la Conferința națională cu participare
internațională ”Metode tradiționale și moderne aplicate pentru dezvoltarea comunicării în
limba franceză’’, cu eseul elevului Florescu Andrei Apprendre la littérature par l’ordinateur
PROIECTE SI PARTENERIATE:
Zanfirescu Elena - Parteneriat Colegiul Tehnic”Aurel Vlaicu, Arad - Simpozion -Concurs
Național Plurilingvism și multiculturalitae în sec. XXI ; proiect interjudețean ” A fost odată....
Diaconu Francesca - Acord de parteneriat ”Junior Achievement România” de implementare
a programelor europene„J.A. in a Day – Educatie pentru orientare profesionala” si „Succesul
profesional”;
Bălăceanu Liliana participare Proiect Educational ,,Evaluarea in invatamantul
preuniversitar,,-noiembrie 2017
Bujgoi Anișoara - Participare Proiect ”Antreprenoriat social”- Program Erasmus+, sept.
2017
PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE SI ARTICOLE TIPĂRITE :
Articole în reviste:
Boroi Simona : articol ”Sumară analiză a conceptului Caragiale” în revista”Eco Tehnic”,
articol ”De ce noi – promovarea imaginii școlii” în ”Esențial în educație”, articol ”Conceptul
de personaj literar ”în revista ”Alexe Marin”
Bălăceanu Liliana - -Publicare articol revista in cadrul Proiectului Educational ,, Evaluarea
in invatamantul preuniversitar,,-noiembrie 2017 articol Revista Nationala 8
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,,Eduprometh,,”participare la
Concursul şi Simpozionul judeţean "Luceafărul poeziei
româneşti" organizat de Colegiul P,S.Aurelian- ianuarie 2018; participare la Atelierul de
diseminare a activitatilor din cadrul proiectului ,, Slatina-trecut si prezent,,-noiembrie 2017;
participare cu lucrarea ,,Creativitate, modernitate si traditional in actul didactic profesional,,
in cadrul proiectului ,,Ziua Internationala a Educatiei,,- octombrie 2017
Bujgoi Anișoara - Articole în revista CTAM și în revista Eco-Tehnic;
Cărămizoiu Anca :
a participat la Conferința națională cu participare internațională ,,
Metode tradiționale și moderne aplicate pentru dezvoltarea comunicării în limba franceză’’,
cu eseulLa recherche de type Webquest- Les couleurs de nos pensées ; a participatla
Simpozion international “Valențe formative ale activitățilorextracurriculareși de
parteneriat”cu lucrarea Les compétences en contexte du Socio- constructivisme ; a participat la
Conferința națională ,,Cultură, Spiritualitate și Identitate Națională în contextul Globalizării”
cu lucrarea Noêl dans le monde ; a participat laSimpozion național,,Interferenţe trecut –
prezent – viitor în învăţământul românesc” cu lucrarea Une approche communic’actionnelle
–la clé de l’apprentissage contemporain ; a publicat 4 studii de caz La bande dessinée : un
instrument qui assure l’éducation intergénérationnelle, Le statut de la lecture en classe de
FLE, Standardele educaţionale naţionale la tehnologie (NETS•S), indicatorii de performanţă
pentru elevi și reversul medaliei, Types et fonctions de la lecture; apublicat articolul Le
personnage de Stendhal înrevista Alexe Marin,în curs de apatiție ; a publicat articolul
Importanțaevaluăriiinițiale- Metodeșitehniciîn revista naţională din cadrul Proiectului
Educațional Evaluarea în învățământul preuniversitar-în noiembrie 2017
Dobre Gheorghița : a redactat un articol in limba engleza publicat in revista nationala ECOTEHNIC intitulat„Green Schools”cat si un referat pentru Simpozionul National de la
C.N.A.”CarolI”: ”Interferente trecut-prezent-viitor in invatamantul romanesc” cu titlul:”The
role of education in humandevelopment”; a participat la ConferintaInternationala“Skills to
work with minorities” Am participat la Simpozionul Judetean “Luceafarul Poeziei
Romanesti” de la C.E.”P.S. Aurelian”Slatina ;a publicatunarticol in nrevista international
“Education and culture through Europe”.
Răduț Maria – Articol Le Document authentique en classe de FLE, Revista profesorilor de
limbi moderne – OLT LANGUAGE TEACHERS ; Articol Enseignement de la civilisation,
Revista Nationala ECO-TEHNIC ; Articol L'exploitation du roman réaliste en classe de FLE,
Revista scolii- ALEXE MARIN
Vlad Dorina - -a participat cu referat(”Three New Teaching Methods to Improve the
Educational Process) la ”Sesiunea de rferate si comunicari stiintifice” cu tema „ Traditional si
modern in invatamantul professional si tehnic”, organizata in data de 5 octombrie 2017, I
cadrul ,,Proiectului educative de educatie pentru cetatenie democratic, responsabilitate sociala
si promovarea valorilor umanitare”, denumit ,,5 octombrie-Ziua Intenationala a Educatiei”; a
sustinut, in cadrul Comisiei dirigintilor, in data de 31ianuarie 2017, referatul intitulat ,,Cheia
succesului- intelegerea si constientizarea locului si rolului educatiei in atingerea obiectivelor
personale”; a aprticipat, in perioada 23-25 noiembrie, la Seminarul de Contact Multilateral,
organizat in Bucuresti.
Diaconu Francesca - a publicat articol cu ISSN în revista „OLT Languge Teachers” cu titlul
„The functions of language” în decembrie 2017;
ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ. Cadrele didactice din aria curriculară
LIMBĂ ŞI COMUNICARE sunt interesate de perfecţionarea metodică şi ştiinţifică, participă
la activităţile de formare precum: lecţii demonstrative, dezbateri, referate; participă la toate
activităţile organizate la nivelul cercului pedagogic din care fac parteToate cadrele din această
arie curriculară sunt la curent cu noutăţile din domeniul specialităţii, manifestă interes pentru
propria perfecţionare metodică.
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Boroi Simona - Profesorul mileniului III- 22 credire , noiembrie 2017, Educația inteligenței
emoționale și sociale în educația preșcolarilor și elevilor din mediile dezavantajate- prin
gestionarea stresului la adulți și copii-40 de ore, decembrie 2017, Inteligența emoțională și
socială a copiilor telentați ți capabili de performanță- 40 de ore, noiembrie 2017, Tehnici de
eficientizare a comunicării verbale și non-verbale în relația cu preșcolarii și elevii cu nevoi
speciale și a celor cu dificultăți de învățare- 40 de ore, decembrie 2017
Zanfirescu Elena - curs ”Profesor în mileniul III
Bujgoi Anișoara - Curs formare continua “Tehnici de eficientizare a comunicării verbale și
nonverbal în relația cu preșcolarii și elevii CES și a celor cu dificultăți de învățare” cu durata
40 ore, perioada nov.-dec. 2017; curs formare continua “Profesor in mileniul III”, 22 credite
profesionale, oct.-nov. 2017;
Dobre Gheorghița - curs ”Profesor în mileniul III”, curs ”Formator”
Răduț Maria - curs ”Profesor în mileniul III”,
Cărămizoiu Anca - Profesorul mileniului III- 22 credire , noiembrie 2017, Educația
inteligenței emoționale și sociale în educația preșcolarilor și elevilor din mediile
dezavantajate- prin gestionarea stresului la adulți și copii-40 de ore, decembrie 2017,
Inteligența emoțională și socială a copiilor telentați ți capabili de performanță- 40 de ore,
noiembrie 2017, Tehnici de eficientizare a comunicării verbale și non-verbale în relația cu
preșcolarii și elevii cu nevoi speciale și a celor cu dificultăți de învățare- 40 de ore, decembrie
2017
Vlad Dorina - curs ”Profesor în mileniul III”
Diaconu Francesca - curs ”Profesor în mileniul III” ; certificare Teaching Knowledge Test,
Modulele 1,2,3, în cadrul Consiliului Britanic, București, Nov. 2017
1 - Language and background to language learning and teaching
2 - Lesson Planning and use of resources for language teaching
3 - Managing for teaching and learning process
Întocmit,
Resp.arie curriculară,
prof. BOROI SIMONA
RAPORT
Asupra activității deșfășurate de cadrele didactice ale Ariei Curriculare Matematică și
Științe în semestrul I al anului școlar 2016 – 2017
1. Proiectare, desfășurare, evaluare

-

-

-

Calitatea procesului de instruire didactică:
Întocmirea planificarilor anuale și semestriale, în conformitate cu prevederile programelor
școlare; predarea lor la termenul fixat ( toți profesorii);
Întocmirea documentelor specifice activității la catedră;
Elaborarea, susținerea și interpretarea testării inițiale, stabilirea măsurilor de remediere
(toți profesorii). Rezultatele testelor au fost analizate în cadrul catedrelor şi communicate
elevilor și părinţilor în cadrul unor discuţii individuale;
Profesorii au participat la Simularea examenului de bacalaureat la clasele a XII-a, au
evaluat lucrările şi au stabilit măsuri pentru ca elevii să obţină rezultate mai bune la
bacalaureat.
Cadrele didactice au întocmit fişe de monitorizare a progresului şcolar.
Au fost organizate ore de meditaţii şi de pregătire suplimentară pentru examenul de
bacalaureat şi pentru concursurile şcolare.
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-

-

În urma asistențelor și a interasistentelor efectuate, s-a constatat că au fost folosite
strategii active-participative în demersul didactic, precum și material didactic adecvat și
diversificat;
Profesorii au desfasurat activități practice cu accent pe dezvoltarea abilităților specifice
ficărei discipline;
Cadrele didactice din această catedră au o comunicare adecvată şi nuanţată cu elevii,
relaţionând corect, pe baza respectului reciproc, şi, de asemenea cu colegii, cu personalul
de întreţinere al şcolii şi cu părinţii elevilor.

2. Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale de specialitate a cadrelor didactice:
- Participarea la cercurile pedagogice ( toți profesorii). La cercul pedagogic al profesorilor
de fizică, zona Slatina, organizat la liceul ”ȘTEAN DIACONESCU” Potcoava, prof.
Mailat Costinela a susținut referatul cu tema „Vara experimentului la Știinte - exemplu de
bună practică”. Cercul pedagogic al profesorilor de matematică s-a desfasurat la Colegiul
Metalurgic – au sustinut referare prof. Rotaru Janina și prof. Turcu Teodora
- prof Dumitru Virginia - programul de perfecționare și dezvoltare personală „Profesor
pentru miliniul III”-;
- prof. Popa Maria Doina - programe de perfecționare și dezvoltare personală: ” Intervenție
și metode de lucru pentru copiii cu dificultăți de învățare„;„ Educarea intligenței
emoționale și sociale prin gestionarea stresului la adulți„;„Profesor pentru miliniul III”;
„Formarea profesorilor metodiști„ ;„Tehnici de eficentiezare a comunicării verbale și
nonverbale în releția cu preșcolarii și a elevilor cu nevoi speciale„;
- prof. Popa Maria Doina –Atelier de utilizare a filmelor documentare in procesul didactic,
în cadrul programului educational One word Romania la școală;
- prof. Popa Maria Doina – participare webnar„Cum sa-ți creezi primul tău test„
- prof. Roșu Gherghina – programul de perfecționare și dezvoltare personală „Formarea
profesorilor metodişti pentru realizarea inspecţiei speciale și a inspecției şcolare” și
„Educația nonformală”.
- prof. Roșu Gherghina - realizarea de materiale didactice pe saitul www.didactic.ro și
saitul ISJ Olt ”Resurse educaționale deschise”
- prof. Turcu Teodora - programul de perfecționare și dezvoltare personală: ” Intervenție și
metode de lucru pentru copiii cu dificultăți de învățare„ și „Profesor pentru miliniul III”;
- „Educarea intligenței emoționale și sociale prin gestionarea stresului la adulți„ ;
„Inteligența emoțională și social a copiilor talentați și/sau capabili de performanțe„ ;
„Tehnici de eficentiezare a comunicării verbale și nonverbale în releția cu preșcolarii și a
elevilor cu nevoi speciale„ ;
- prof. Popa Maria Doina – partener educational Ora de NET la prima consultare națională a
copiilor privind nevoile și comportamentul lor în mediul online.
- prof. Turcu Teodora – participare cu lucrare la Sesiunea de referate și comunicări
stiintifice „Tradițional și modern în învățământul profesional și tehnic„
3. Pregatirea elevilor pentru examene și concursuri
- Selectarea și pregatirea elevilor pentru concursuri școlare;
- Pregatirea suplimentară pentru examenul de bacalaureat 2018, potrivit graficelor de
pregatire
- Membru în comisia de organizare și evaluare Olimpiada de biologie – faza locală, prof.
Dumitru Virginia;
- Membru în comisia de organizare și evaluare Olimpiada de fizica – faza locală, prof.
Mailat Costinela;
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4. Rezultate la concursuri și olimpiade scolare
În semestrul I al anului școlar 2017-2018 s-au obținut următoarele rezultate :
- locul I la Olimpiada Națională a Sportului Școlar Șah- fete faza municipală
- locul II la Olimpiada Națională a Sportului Școlar Șah -fete faza județeană
- locul III la Olimpiada Națională a Sportului Școlar fotbal - băieți faza municipală
- locul I la Olimpiada Națională a Sportului Școlar tenis de masă- fete faza municipală
- locul III la Olimpiada Națională a Sportului Școlar tenis de masă- băieți faza municipală
- locul I la Olimpiada Națională a Sportului Școlar tenis de masă- fete faza județeană
- locul III la Olimpiada Națională a Sportului Școlar tenis de masă- băieți faza județeană.
5. Asigurarea bazei materiale:
- sporirea functionalității laboratoarelor de fizică, chimie și biologie prin folosirea tablei
SMART și efectuarea orelor de activitate experimentală pe baza unui program de
laborator.
6. Colaborare cu I.S.J. OLT:
 Prof. Popa Maria Doina - profesor metodist - matematică membră a Consiliului
Consultativ al profesorilor de matematică ISJ-Oltsecretară a Consiliului Consultativ al
profesorilor de matematică ISJ-Oltresponsabil Cerc Metodic al profesorilor de
matematică de la liceele tehnologice-zona Slatina, formator CCD Olt, Prof voluntar
DGASPC Olt;
 Prof. Nicolaescu Nicolae - profesor metodist şi membru în Consiliul consultativ al ISJ
Olt –matematică
 Prof. Mailat Costinela - profesor metodist şi membru în Consiliul consultativ al ISJ Olt
– fizică
 Prof. Roşu Gherghina - profesor metodist al I.S.J.Olt – fizică
 Prof. Bădoi Maria- profesor metodist al I.S.J.Olt – chimie
 Prof. Diaconu Maria - profesor metodist al I.S.J.Olt – ed.fizică
 Prof. Mailat Costinela - Participarea la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru
profesori metodiști ai ISJ Olt
Întocmit,
Responsabil Arie curriculară matematică și științe,
prof. Turcu Teodora
RAPORT DE ACTIVITATE ARIA CURRICULARĂ “OM ŞI SOCIETATE”
SEM. I , AN SCOLAR 2017-2018
În semestrul I din anul școlar 2017 – 2018, Aria Curriculară „Om şi societate” și-a
desfăşurat activitatea în următoarea componenţă:
1.
Istorie: prof. Ungureanu Ileana, Creţu Ionuţ
2.
Geografie: prof. Ghiţă Florina-Lori, prof. Marcu Cristian, prof. Tufeanu Marian
3.
Religie: prof. Iordache Remus Alexandru
4.
Ştiinţe socio-umane: prof. psiholog Tiţa Ancuţa Mirabela, prof. psiholog Stancu
Fănel, prof. Rădulescu Camelia Marilena.
Activitatea Ariei Curriculare „Om şi Societate” în semestrul I al anului şcolar 20172018 a cuprins:
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- proiectarea didactică, care s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în
vigoare şi specificul claselor precum şi în spiritul noilor perspective privind rolul profesorului
în procesul instructiv-educativ;
- analizarea activităţii comisiei din anul şcolar 2016 - 2017 şi stabilirea responsabilităţilor
pentru fiecare membru al comisiei în parte;
-dezbaterea şi adoptarea planului managerial precum si al graficului de activităţi la nivelul
comisiei;
- aplicarea de teste inițiale și interpretarea rezultatelor în vederea ameliorării procesului
instructiv-educativ;
- comemorarea şi sărbătorirea principalelor evenimente şi momente din istoria naţională;
- derularea unor programe educaţionale locale şi naţionale;
- participarea membrilor comisiei la diferite cursuri de formare profesională, simpozioane şi
conferinţe de specialitate, cercuri pedagogice.
În scopul asigurării unui proces de educatie eficient și de calitate, comisia metodică
„Om si societate” și-a propus atingerea urmatoarelor obiective :
- o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor
roluri ale profesorului: creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier,
moderator, partener sau evaluator;
- identificarea şi aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească temeinic
cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă;
- dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare unei bune
încadrări a elevilor în viaţa socială: comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi
atitudini adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor
informaţii complexe raportate la un eveniment sau fenomen naţional, european ori universal;
- formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, a
capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare proprii, de a manifesta discernământ în
argumentarea acestor opţiuni, în exprimarea sensibilităţii etice şi estetice;
- creşterea ponderii activităţilor independente, diferenţiate sau de grup;
- adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare la nevoile elevilor cu cerințe educative
speciale și sprijinirea incluziunii acestora în mediul școlar liceal;
- monitorizarea progresului şcolar;
- educarea spiritului de disciplină şi colaborare;
- imparţialitatea şi promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi elevii;
- organizarea de activităţi extracurriculare;
- cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de
evaluare, tipuri de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea feed-back-ului către elevi) atât
în forma sa clasică dar şi în cea complementară: proiect, portofoliu, investigaţie,
autoevaluare;
- realizarea de schimb de experienţă la nivelul catedrei;
- perfecţionarea continuă a tuturor cadrelor didactice;
- ameliorarea bazei materiale.
La istorie, s-a avut în vedere însuşirea valorilor, atitudinilor şi a comportamentelor
specifice manifestării morale autonome şi responsabile din punct de vedere civic, precum şi
dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale şi profesionale diferite.
În timpul semestrului I al anului şcolar 2017-2018, doamna profesoară Ungureanu Ileana a
organizat şi desfăşurat următoarele activităţi extraşcolare : “Ziua Naţională a României”- 29
noiembrie 2017 şi “Mica Unire”- 23 ianuarie 2017. Doamna profesoară Ileana Ungureanu a
participat în calitate de coordonator elevi la Concursul Interjudetean “Stefan cel Mare si
Sfant-simbol al existenței noastre creștine ”, Suceva, secțiunea comunicări unde elevul Vasile
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Ionuț Mădălin (clasa a IX-a A) a obtinut mențiune. Doamna profesoară Ungureanu Ileana a
susținut în cadrul Comisiei Metodice, în luna ianuarie 2018, referatul cu tema „Evaluarea
randamentului școlar la istorie”.
Tot, în cadrul Comisiei Metodice Om-Societate a avut loc și dezbaterea cu tema „Victimele
holocaustului în România”, moderată de prof. Ungureanu Ileana și Crețu Ionuț, în luna
octombrie 2017.
La disciplinele socio-umane, cadrele didactice au urmărit permanent realizarea
principalelor obiective şi parcurgerea integrală a materiei şi au susţinut referate şi informări
ştiinţifice în cadrul catedrei de ştiinţe socio-umane.
Doamna psiholog Tiţa Mirabela, împreună cu domnul psiholog Stancu Fănel, au
asigurat consilierea psihologică elevilor cu probleme emoţionale, de comportament, probleme
familiale, neadaptare şcolară, implicându-se, de asemenea, în numeroase cazuri sociale,
existente în şcoala noastră.
Principalele proiecte și activităţi de informare şi prevenţie, desfăşurate în şcoală,
coordonate de doamna psiholog Tiţa Mirabela, au fost:
-“Spune STOP violenței”- activitate de prevenire şi combatere a violenței atât în școală cât
și în afara ei – octombrie 2017
-“Alege informat cariera”
- Consilierea a doi elevi cu CES
-Consilierea individuală și de grup a elevilor colegiului pe tot parcursul semestrului I.
În luna noiembrie 2017, d-na prof. Mirabela Tița a participat la Simpozionul
Internațional „Comunicarea interculturală în situaţii educaţionale. Cunoaştere – metode –
competenţe didactice”, cu lucrarea „Bariere și blocaje în procesul comunicării”.
Pe parcursul semestrului I, domnul psiholog Stancu Fănel, împreună cu domnul
maistru instructor Neacşu George au pregătit ansamblul de dansuri al liceului nostru „Plai de
dor” pentru concursurile de dans popular și festivalurile care vor avea loc în acest an școlar.
Activităţile domnişoarei prof. Camelia Rădulescu pe parcursul semestrului I au fost
următoarele:
-Susţinerea în cadrul Comisiei Metodice a referatului metodico-ştiinţific cu tema “Firma de
exercițiu și rolul ei în dezvoltarea competențelor antreprenoriale”, decembrie 2017 ;
- participarea la activitățile extracurriculare și extrașcolare derulate în școală.
Catedra de geografie
Activităţile profesorilor de geografie au constat în:
- derularea programului educaţional de protecţie a mediului ”PATRULA DE RECICLARE”,
program desfăşurat la nivel naţional, centrat pe stimularea colectării şi reciclării DEEE
(Deşeurile de echipamente electrice şi electronice).
Programul se desfăşoară în perioada 20 noiembrie 2018 - 15 mai 2018. Atât elevii cât şi
cadrele didactice ale colegiului nostru au fost receptivi la apelul lansat de profesorii de
geografie Ghiţă Florina-Lori şi Marcu Cristian de a colecta selectiv deşeuri şi echipamente
electrice şi electronice. La prima mentenanţă care a avut loc în data de 18 ianuarie 2017 au
fost colectate şi ridicate de către reprezentantul Patrulei de Reciclare, Cosmin Trașcă, peste
200 kg de DEEE-uri.
- înscrierea colegiului nostru în cadrul Proiectului de parteneriat judeţean ”INFOPEDIA”,
derulat de Colegiul Economic „P.S. Aurelian”, Slatina, ediţia a VI-a.
- înscrierea colegiului nostru la Concursul Judeţean „Lasă natura să-ți fie profesor”,
derulat de Colegiul Economic „P.S. Aurelian”, Slatina,
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- realizarea Activităţii de informare privind dezastrele naturale cu ocazia „Zilei Mondiale
a Dezastrelor Naturale”, desfăşurată în data de 13 octombrie 2018, la care au participat
elevii claselor XI D şi XI B, coordonatori prof. Ghiţă Florina-Lori şi prof. Marcu Cristian;
Catedra de religie
Domnul prof. Iordache Remus Alexandru a desfăşurat următoarele activităţi:
-Susţinerea în cadrul Comisiei Metodice a referatului cu tema ”Tradiţii şi obiceiuri legate de
sărbătoarea Naşterii Mântuitorului Isus Hristos”, decembrie 2017;
- prezentarea unui program de colinde, dedicate sărbătorilor de iarnă, de către corul liceului,
îndrumat de către prof. Iordache Remus Alexandru, în cadrul activităţii „Spirit de
Crăciun”, 21 decembrie 2017;
Toți membrii ariei curriculare „Om și societate” au parcurs în luna decembrie 2017
Cursul de formare profesională „Profesor în mileniul III”(22 credite transferabile).
Analiza SOWT
În urma unei scurte analize a activității din semestrul I, anul școlar 2016 – 2017 pot fi
evidențiate următoarele aspecte :
 PUNCTE TARI :
- respectarea planului operațional propus la începutul semestrului I;
-o bună colaborare cu întreaga conducere a unității școlare și toate celelalte comisii metodice;
-disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul de predare învățare
(utilizarea calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe grupe );
-evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă.
 PUNCTE SLABE :
-material didactic insuficient ;
-lipsa de interes și nivelul slab de pregătire al elevilor nu permite obținerea de performanțe la
olimpiadele de specialitate.
 AMENINŢĂRI:
Constatarea unor bariere între profesor şi elev în procesul comunicării didactice ca
urmare a lipsei de cunoaştere şi aprofundare a conţinuturilor învăţării.
Imposibilitatea materială a unor elevi de a-şi procura atlase, culegeri, dicţionare etc.
indispensabile procesului instructiv-educativ.
Absenteismul (generat, în majoritatea cazurilor,de angajarea elevilor în câmpul muncii
pentru a se susţine financiar).
Lipsa de optimism a unor elevi în privinţa efectelor şi beneficiilor pe care le asigură
parcurgerea conţinuturilor învăţării.
 OPORTUNITĂŢI:
Realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor de istorie, geografie şi socio-umane;
Asigurarea continuităţii profesorilor la clasa respectivă;
Asigurarea unor condiţii corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ.
Asigurarea securităţii elevilor pe tot parcursul desfăşurării orelor.
Folosirea unor metode persuasive în cazul apariţiei unor factori sau atitudini
perturbatoare.
Posibilitatea afirmării elevilor în cadrul unor activităţi / concursuri ale profilului
respectiv.
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Implicarea cadrelor didactice în formarea unor competenţe de tip complex şi afirmarea
inteligenţelor multiple ale elevilor.
Întocmit:
Responsabil al Ariei Curriculare OM ŞI SOCIETATE
Prof. Ghiţă Florina Lori

RAPORT DE ACTIVITATE
ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”:
SEM. I, AN ȘCOLAR 2017 – 2018
Activitatea comisiei tehnice, semestrul I, s-a desfășurat în anul școlar 2017 – 2018,
în conformitate cu ordinele în vigoare, cu regulamentul, graficul stabilit și obiectivele
propuse prin programul managerial. În acest an şcolar catedra este formată din 26 ingineri, 6
maiștri instructori, 2 profesori informatică, marea majoritate cu gradul didactic I. Toți
inginerii și maiștri instructori dispun de pregătirea științifică necesară, adoptă metode de lucru
adecvate cu elevii și sunt preocupați de caracterul formativ al învățării.
Obiectivul general de la care am pornit în anul școlar 2017/2018 a fost mobilizarea
și antrenarea tuturor resurselor existente la dispoziția școlii pentru formarea unor cadre cu
personalități deschise și adaptabile la mutațiile permanente ale societății, în strânsă legătură cu
noile realități ale vieții socio-economice urmărind atingerea scopurilor educaționale:
* crearea unui climat de ordine prin respectarea legislației din domeniul învățământului, a
regulamentelor;
*consolidarea rolului școlii ca principala instituție de învățământ și educație;
*creșterea calității în educație;
*optimizarea managementului educațional;
*formarea continuă a cadrelor didactice;
* ameliorarea performanțelor generale ale elevilor;
*întărirea și diversificarea parteneriatelor educaționale;
*diversificarea acțiunilor educative școlare și extrașcolare;
* îmbunătățirea bazei materiale.
Obiectivele operaționale (specifice) avute în vedere în semestrul I al acestui an școlar au
fost:
Obiectiv 1: Ameliorarea calităţii procesului instructiv-educativ.
Obiectiv 2: Monitorizarea progresului şcolar.
Obiectiv 3: Stimularea şi valorificarea aptitudinilor şi creativităţii elevilor pentru
obţinerea de performanţe şcolare prin olimpiade, concursuri, manifestari ştiintifice, artistice,
proiecte de parteneriat şcolar.
Obiectiv 4: Modernizarea şi îmbogăţirea bazei materiale a şcolii.
Obiectiv 5: Proiectarea activităţii manageriale pe baza diagnozei interne în vederea
evaluării şi asigurării calităţii educaţiei la catedra tehnică.
Membrii comisiei au urmărit permanent dezvoltarea unui limbaj tehnic de specialitate,
dezvoltarea mobilităţii gândirii elevilor prin creşterea capacităţii de aplicare a teoriei în
practică, dezvoltarea deprinderilor practice de lucru.
Dintre activitățile catedrei tehnice enumerăm următoarele :
- Asigurarea calității actului educațional prin întocmirea planificărilor calendaristice și
semestriale în concordanță cu curriculumul elaborat la nivel național.
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- Toate cadrele didactice de specialitate au parcurs materia ritmic și integral, aplicându-se
metode și procedee activ-participative, la fiecare disciplină de specialitate/modul, conform
planificărilor calendaristice proiectate pe unități de învățare;
- Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ținând cont de sistemul de relații și
dependențe care există între obiectivele operaționale, conținutul științific vehiculat, strategii
de predare, învățare și evaluare precum și standardele de competentă;
- S-a încercat și reușit relaționarea și inter relaționarea acestor concepte în planificarea
materiei la fiecare disciplină/modul de învățământ pentru ca activitatea de instruire și
autoinstruire să fie centrată pe elev;
- Folosirea activității independente, diferențiate, de grup;
- Susținerea școlarizării, prevenirea abandonului şcolar;
- Asigurarea accesului la informația de specialitate;
- Favorizarea schimbului de experiență;
- Conceperea și elaborarea unor materiale specifice. : proiecte didactice, portofolii, teste;
- Colaborarea școală-familie;
- S-a discutat conținutul programelor școlare pentru disciplinele tehnice din trunchiul comun
și opționale, fiind elaborate programe pentru 12 CDL-uri, conținuturile au fost selectate în
funcție de specificul agenților economici din zona industrială Slatina;
Au fost încheiate protocoale și convenții privind obligațiile și răspunderile pe
perioada desfășurării activităților de instruire practică a elevilor cu agenții economici: SC
PRISMYAN SRL, SC ALTUR SA, SC TMK ARTROM SA., S.C. AUTOCRISEVI SRL,
S.C. CAPITAL AUTO SRL, S.C. SCADT SA, SC POP INDUSTRY, S.C. BARONS EFECT
SRL, S.C. MOBIL TAXI, S.C. COMPANIA DE APA SLATINA, SC PIRELLI TYRES
ROMÂNIA SRL.
- S-a continuat și în acest an şcolar Convenția de colaborare cu SC PIRELLI TYRES
ROMÂNIA SRL. ;
- Au fost revalidați un număr de 11 metodiști evaluatori ISJ: Boroi Ludmila, Boață Niculae,
Chiș Gabriela, Diaconu Valeria, Iosim Niculița, Miulescu Elena, Mitrache Elena, Puiu
Nicoleta, Voica Sidonia.
- Toți profesorii și maiștrii instructori au participat la acțiunile planificate, la ședințele de arie
curriculară care au fost organizate. În cadrul acestora s-au discutat problemele curente, după
cum reiese din procesele verbale întocmite. În acest an şcolar am demarat procesul
instructiv-educativ cu acțiunea de evaluare inițială a elevilor;
- Pentru mobilizarea elevilor la un efort susținut în procesul învățării prin angajarea optimă a
mecanismelor intelectuale ale acestora, profesorii au adoptat strategii de provocare și dirijare
a gândirii, strategii ce oferă condiții optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcția
flexibilității, creativității, inventivității, conducând la formarea unei gândiri moderne,
algoritmice, modelatoare, problematice;
- În lecțiile desfășurate la clasă, cadrele didactice de specialitate au aplicat tehnici de
implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au
condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activitățile desfășurate, aceștia dobândind
capacități de cooperare, de sprijin și colaborare, de primire și asumare de sarcini, de lucru în
echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale și
colective, a inițiativei;
- În timpul semestrului s-a discutat și s-a prelucrat la clase metodologia de desfășurare a
examenelor de certificare a competențelor profesionale pentru nivelul III, IV și V;
- În ședințele de catedră, s-a stabilit ca, profesorii care predau discipline/module de
specialitate să fie desemnați ca și coordonatori de lucrări de certificare a competențelor
profesionale pentru absolvenții promoției 2017-2018, urmând a se propune aprobării
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comisiei metodice și CA al CTAM, temele lucrărilor de certificare a competențelor
profesionale;
- Au fost elaborate listele cu temele pentru proiectele de atestat profesional;
-A fost elaborat graficul de pregătire suplimentară a elevilor participarea la etapa județeană a
Olimpiadei din aria curriculara ,,Tehnologii”, desfășurată la C.T ”Alexe Marin” Slatina, în
data de - 24.02.2018:
Domeniul Mecanică
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Clasa

Loc desfășurare

Data/Interval
orar

Laborator cad
Atelier auto
Laborator cad

1.

OZAM COSMIN FLORIN
ȘUȚU ADRIAN IONUT
GĂLBINUȘI
CONSTANTIN
ALEXANDRU

Laborator
mecatronică
11A

Laborator cad
Sala festivități
Sala festivități
Laborator cad
Atelier auto
Laborator cad
Sala festivități

2.

CIOBANU ROBERT

12B

Atelier auto
Sala festivități
Laborator cad

29.01.2017
14-15.40
30.01.2017
14-15.40
12.02.2017
14-15.40
14.02.2017
14-15.40
16.02.2017
14-15.40
19.02.2017
14-15.40
20.02.2017
14-15.40
21.02.2017
14-15.40
23.02.2017
14-15.40
13.02.2017
14-15.40
15.02.2017
14-15.40
16.02.2017
14-15.40
22.02.2017
14-15.40
23.02.2017
14-15.40

Cadre didactice
care au pregătit
elevul
CHIȘ GABRIELA
IOSIM NICULITA
CHIȘ GABRIELA
BOROI LUDMILA
CHIȘ GABRIELA
VOICA SIDONIA
CROITORU
MARIAN
CHIȘ GABRIELA
IOSIM NICULITA
CHIȘ GABRIELA
VOICA SIDONIA
POPA CORNEL
DIACONU
VALERIA
CHIȘ GABRIELA

DOMENIUL ELECTRIC
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Clasa

Loc desfășurare
Laborator electric

1.

BĂDOIU FLORIN SEBASTIAN
BĂDOIU LAURENȚIU
MARIUS
GRIGORIE IONUȚ
ALEXANDRU
POLIFRON DOINA
GEORGETA
TOLEA GABRIEL IONUȚ
TUDOSIE GHEORGHE
BOGDAN

Laborator electric
Atelier electric
Laborator electric

Data/Interval
orar
29.01.2017
14-15.40
30.01.2017
14-15.40
12.02.2017
14-15.40
14.02.2017
14-15.40

Laborator electric

16.02.2017
14-15.40

Atelier electric

19.02.2017
14-15.40

11B

18

Cadre didactice
care au pregătit
elevul
BOAŢĂ NICULAE
GHEORGHE
CRINA
ENACHE ADRIAN
BOAŢĂ NICULAE
GHEORGHE
CRINA
ENACHE ADRIAN
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Laborator electric
Laborator electric
Atelier electric
Laborator electric
2.

CIOCAN V. ILIE CĂTĂLIN

12A
Laborator electric
Atelier electric

21.02.2017
14-15.40
23.02.2017
14-15.40
13.02.2017
14-15.40
15.02.2017
14-15.40
22.02.2017
14-15.40
23.02.2017
14-15.40

GHEORGHE
CRINA
BOAŢĂ NICULAE
ENACHE ADRIAN
BOAŢĂ NICULAE
GHEORGHE
CRINA
DINA MARIAN

DOMENIUL ELECTRONICĂ SI AUTOMATIZĂRI
Nr.
crt.

1.

Nume şi prenume

FLORESCU AURELIAN
ANDREI
ZIDARU ALIN DANIEL

Clasa

11C

Loc desfășurare

Data/Interval
orar

Laborator electric

29.01.2017
14-15.40

Laborator electric

31.01.2017
14-15.40

Atelier
electronică

12.02.2017
14-15.40
14.02.2017
14-15.40
16.02.2017
14-15.40
19.02.2017
14-15.40
21.02.2017
14-15.40
22.02.2017
14-15.40

Laborator electric
Laborator electric
Atelier
electronică
Laborator electric
Laborator electric

Cadre didactice
care au pregătit
elevul
BOAŢĂ NICULAE

GHEORGHE
CRINA
NEAG MIRCEA
VĂLU PAULA
GHEORGHE
CRINA
NEAG MIRCEA
VĂLU PAULA
BOAŢĂ NICULAE

Întocmit,
Responsabil Arie curriculară Tehnologii,
Ing. Boroi Ludmila

RAPORT AL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
SEMESTRUL I, ANUL ŞCOLAR 2017-2018
În primul semestru al anului şcolar 2017-2018, Consilierul educativ şi-a propus să
desfăşoare, cu participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor didactice din şcoală, 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
(Şcoala, Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul şcolar, Biblioteca şcolară şi orăşenească,
Consiliul local, Primăria, Parteneri economici etc).


Obiective urmărite
statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului
de învăţare permanentă;
19
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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;
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.
Activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine 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 si istorice, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru
valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei
incluzive (valorificarea fiecărui elev), Educaţiei ecologice, etc.
De asemenea pe parcursul primului semestru s-au desfăşurat o serie de activităţi
extracurriculare, altele decât cele incluse în Calendarul activităţilor şcolare şi extraşcolare,
astfel menţionez activitatea sportivă a elevei noastre Diaconu Adina, de la clasa XII B, care a
participat la o serie de concursuri şi Olimpiade sportive, naţionale, europene şi mondiale, la
disciplina Tenis de masă, câştigând foarte multe medalii de aur, argint şi bronz.
În luna Noiembrie 2017, a avut loc activitatea cultural-artistică şi distractivă „Balul
bobocilor”, la care elevii claselor a IX-a au participat cu mare entuziasm, în timp ce profesorii
şi diriginţii claselor respective prezenţi la eveniment s-au dovedit a fi foarte încântaţi,
contribuind din plin atât material cât şi organizatoric pentru reuşita activităţii. Evenimentul,
deosebit de antrenant, atât pentru cele 5 perechi intrate în concurs, pentru elevii prezenţi cât şi
pentru cadrele didactice implicate s-a desfăşurat în incinta hotelului Parc din localitatea
Slatina, începând cu orele 18.00.
Amintim parteneriatele încheiate cu Primăria, Poliţia locală, Biserica, Biblioteca
orăşenească, Societăţile economice de profil, Platformele industriale, etc., care au diversificat
oferta de activităţi educative, culturale şi economice, contribuind la lărgirea paletei de
activităţi extraşcolare oferite elevilor.
Activităţile educative şcolare şi extraşcolare s-au desfăşurat conform Calendarului
activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, primit de la I.S.J. şi completat cu activităţi
proprii. Cele mai reprezentative activităţi desfăşurate în semestrul I al anului şcolar 20172018, reies şi din tabelul alăturat:
Nr.
crt

DENUMIREA
PROIECTULUI/
PROGRAMULUI

TEMA ACTIVITĂŢII

ZIUA/
SĂPTĂMÂNA

1

Program educativ

Ziua limbilor europene

27
Septembrie

2

Campanie de alegere
a Biroului executiv al
Consiliului elevilor

Votarea preşedintelui, a
vicepreşedintelui şi a
secretarului Consiliului
elevilor

20

Septembrie
Octombrie

RESPONSABILI/
COLABORATORI

Catedra de Limbi
moderne
Resp. Consiliului
elevilor
Consilier educativ
Diriginţi
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3

4

5

Sesiune de
comunicări ştiinţifice
pentru elevi şi cadre
didactice
Campanie naţională
de prevenire a
consumului de
canabis
Comerţ cu suflete

„Ziua Internaţională a
Educaţiei”

05
Octombrie

Consilier educativ
Profesori colaboratori

„Pot altfel!”

Octombrie

Psih. Tiţa Mirabela
Psih. Stancu Fanel

“Traficul de fiinţe
umane”

Noiembrie

6

Program
cultural-artistic

“Balul Bobocilor 2017!”

Noiembrie

7

Acţiune SNAC

8

Pagini de istorie
Program educativ

Săptămâna legumelor şi a
fructelor
“1 Decembrie”

16–20
Noiembrie
29
Noiembrie

Ziua Naţională a României

9

Program artistic

“Spirit de Crăciun”

20
Decembrie

10

Pagini de Istorie
Program educativ

24 Ianuarie –“ Unirea
Principatelor române”

23
Ianuarie

Psih. Tiţa Mirabela
Psih. Stancu Fanel
Consilier educativ
Diriginţii claselor a
IX-a
Cadre didactice
Resp. Mitrache Elena
Cadre didactice
Catedra de Istorie
Consilier educativ
Consilier educativ
Prof. Iordache Remus
Diriginţii claselor
Cadre didactice
Catedra de Istorie
Consilier educativ

Comisia metodică pentru proiecte şi programe educative numită prin decizia nr.82,
este alcătuită în anul şcolar 2017-2018 din urmatoarele cadre didactice:
- Marcu Cristian – coordonator
- Zanfirescu Elena – membru
- Cărămizoiu Anca – membru
- Ţârcomnicu Crina – membru
- Bădoi Maria – membru
- Ghiţă Florina Lori – membru
- Diaconu Valeria – membru
- Avramescu Rodica – membru
- Vlad Dorina – membru
- Nicolaescu Nicolae – membru
- Bujgoi Anisoara – membru
- Luta Claudia – membru
- Bălăceanu Liliana – membru
- Mitrache Luminiţa – membru
- Puiu Nicoleta – membru
- Ciobanu Georgiana – membru
- Rotaru Janina – membru
- Rădulescu Camelia – membru
- Mailat Costinela – membru
- Miulescu Elena – membru
- Ungureanu Ileana – membru
21
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În ziua de 26 Ianuarie 2018, Consiliul elevilor al judeţului Olt s-a întrunit în sala de
festivităţi a liceului nostru pentru diseminarea mai multor informaţii referitoare la demararea
unor programe educative la nivel de oraş şi pentru a răspunde unui chestionar legat de
activităţile educative derulate la nivel de unitate şcolară dar şi la nivel de municipiu. Au fost
prezenti şefii de clase, preşedintele Consiliului elevilor al şcolii dar şi coordonatorul de
proiecte şi programe educative.
ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR
În primul semestru al anului şcolar 2017-2018, Consiliul elevilor s-a întrunit din
două în două săptămâni, în zilele de joi, începând cu orele 14.00. În general au fost prezenţi la
discuţii şi dezbateri toţi şefii claselor din unitatea şcolară. În cadrul CONSILIULUI
ELEVILOR, coordonatorul Comisiei, d-na profesor Bălăceanu Liliana a desfăşurat împreună
cu elevii participanţi următoarele dezbateri, mese rotunde, activităţi cu scop informativ,
vizând formarea personalităţii elevilor pe multiple planuri:
Nr.
crt.

Denumirea activităţii

Cine răspunde

Perioada

Constituirea Consiliului elevilor
a)
Cunoaşterea reciprocă a
membrilor Consiliului şi identificarea
calităţilor elevilor ce vor fi aleşi în
Biroul de conducere.
b)
Alegerea preşedintelui,
vicepreşedintelui şi secretarului prin
vot democratic.

1.

Cadrul didactic
coordonator

Septembrie



2.

3.

4.

5.

Elaborarea Regulamentului
propriu de funcţionare;

Identificarea nevoilor
elevilor, disfuncţionalităţi-lor din
şcoală în vederea elaborării
programului de activităţi;

Realizarea programului de
activităţi.
Sunt om…deci am drepturi!
- organizarea unei campanii pentru
cunoaşterea drepturilor copilului.
Sărbătorile creştine la români!
acţiune de ajutorare a
elevilor (aflaţi în cămin), a bătrânilor
(din căminul de bătrâni) cu situaţie
materială precară.
Să fim corecţi…să fiţi corecţi!
- Identificarea practicilor
nedemocratice prezente în şcoală;
- Combaterea acestora;
- Mediatizarea lor.

Biroul de conducere
al C.E.
Octombrie
Cadrul didactic
coordonator
Biroul de conducere
Cadrul didactic
coordonator
Biroul de conducere
Cadrul didactic
coordonator

Noiembrie

Decembrie

Biroul de conducere
Cadrul didactic
coordonator

22

Ianuarie

Observaţii
Componenţa
C.E:
1. Polifron Doina
Preşedinte
cls XI B
2. Bădoiu Marius
Vicepreşedinte
cls XI B
3. Pavel Florin
Secretar
cls X A
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ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
majoritatea cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din punct
de vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe
competenţe şi calitate;
certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice;
colaborare bună a şcolii cu comunitatea locală;
disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare.
PUNCTE SLABE
slaba motivaţie şcolară a unor elevi;
lipsa de interes a unor beneficiari, neimplicarea acestora în viaţa şcolii;
starea materială şi socială precară a multor familii;
lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative
extracurriculare şi extraşcolare.
OPORTUNITĂŢI
disponibilitatea autorităţilor locale (Primăria, Biserica, Poliţia, Consiliul local, Biblioteca
orăşenească) de a se implica în viaţa şcolii;
posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local;
varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. şi de
universităţi;
disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi organizate
în parteneriat dar şi în interes reciproc;
postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor activităţi educative privind consilierea
şi orientarea elevilor, fapt ce vine în sprijinul diriginţilor.
AMENINŢĂRI
lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului;
sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare;
impactul nefast al mass-mediei;
slaba motivaţie a personalului din învăţământ;
criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a
copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii;
scăderea numărului de elevi.
NEVOI IDENTIFICATE
adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să raspundă
intereselor de formare pe termen scurt, mediu şi lung;
- promovarea unor programe pentru “educarea” părinţilor, în scopul unei participări
active/conştiente la viaţa şcolii;
sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi
speciale;
- împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale
care să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i.
Consilier educativ,
Prof. Cristian MARCU
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RAPORT DE ACTIVITATE
A COMISIEI METODICE A DIRIGINŢILORPE SEMESTRUL I
AL ANULUI ŞCOLAR 2017- 2018
"Profesorul cu adevarat înţelept nu te invită să intri în casa
înţelepciunii sale, ci, mai curând, te călăuzeşte către pragul minţii tale".
( Kahlil Gibran)
Menirea şcolii nu constă doar în simpla acumulare de cunoştinţe şi intenţia ca ele să
devină operaţionale, ci şi în a educa. În acest sens un rol deosebit revine profesoruluidiriginte care organizează, coordonează şi îndrumă colectivul unei clase de elevi.
Pe semestrul I, Comisia metodică a diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea în
conformitate cu Planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de
cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Obiectivele urmarite:
1.Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.
2.Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculară şi
extracurriculară în proiectarea activităţii educative.
3.Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.
4.Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor
învăţării.
5.Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin
prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi
analfabetism.
6.Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor
educaţiei de impact.
7.Monitorizarea şi evaluarea (periodică şi finală) a activităţii educative a membrilor
comisiei metodice.
Activitatea Comisiei diriginţilor a început odată cu constituirea comisiei, când au fost
nominalizaţi cei 41 profesori diriginţi, dintre care:
-11 la clasele IX-XII de liceu, cursuri de zi;
-9 la clasele IX-XIII de liceu, seral;
-7 la clasele de Şcoală Profesională;
-7 la clasele de Şcoală Postliceală;
-3 la clasele de Şcoală de Maiştri.
În şcoala noastră toţi diriginţii sunt cadre didactice calificate, titulare, numite în
această calitate pe principiile calităţii şi competenţei.
Responsabilitatea de diriginte implică mai multe roluri: de profesor, de părinte, de
prieten etc. Elevii găsesc în aceştia modele de comportament, de ţinută, de exprimare.
În cadrul primei şedinţe s-au trasat direcţiile care trebuie urmate pentru buna
desfăşurare a activităţii comisiei, s-a discutat despre modelul de planificare pentru ora de
Consiliere şi Orientare (dirigenţie), s-au oferit sugestii de teme pentru această oră şi s-a
solicitat tuturor diriginţilor să prezinte la timp planificarile. De asemenea, s-a întocmit
graficul intâlnirilor în cadrul comisiei şi s-a aprobat tematica şedinţelor.
Profesorii diriginţi ai claselor a IX-a de liceu, curs de zi, şi ai anului I şcoală
profesională au distribuit, completat şi semnat Acordul-cadru de parteneriat pentru educaţie
între şcoală, elev şi părinte;
La fiecare clasă de elevi au fost prelucrate regulamentele şcolare aflate în vigoare la
începutul anului şcolar: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului
Preuniversitar (ROFUIP), Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) şi Statutul Elevilor. S-a
insistat pe cunoaşterea drepturilor, obligaţiilor, îndatoririlor şi sancţiunilor elevilor pentru
comportamentele inadecvate ale acestora.
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Majoritatea diriginţilor au colaborat cu profesorii de la clasă şi cu colegii de comisie,
în vederea identificării celor mai eficiente strategii de predare - învăţare şi exploatare a
potenţialului
intelectual şi creativ al elevilor.
O atenţie deosebită s-a acordat monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare
colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente
la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.
De asemenea a fost monitorizată frecvenţa elevilor la orele de curs pe fiecare lună a
semestrului, la solicitarea ISJ OLT, întocmindu-se tabele de către profesorii diriginţi, în care
au fost consemnate: numărul total de absenţe, numărul de absenţe motivate şi nemotivte la
fiecare elev în parte. Diriginţii au întreprins acţiuni pentru cunoaşterea situaţiei elevilor cu
probleme, pentru motivarea absenţelor, pentru îmbunătăţirea frecvenţei acestora şi atitudinea
manifestată de familiile elevilor cu probleme de absenteism, observându-se o îmbunătăţire a
situaţiei la majoritatea claselor.
În cadrul orei de dirigenţie, prin natura temelor puse în discuţie s-a permis dezvoltarea
de conduite sociale sănătoase, lărgirea universului spiritual al elevilor, le-a stimulat gustul
pentru frumos, sentimente şi atitudini pozitive.
S-a pus un accent deosebit pe cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter la elevi,
obiectiv pe care unii diriginţi l-au urmărit pe parcursul întregului semestru.
În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns şi, de
asemenea, în colective eterogene a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte
în mare parte regulile grupului. Concretizarea acestor acţiuni s-a facut prin conceperea,
realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu
diverse ocazii: Balul Bobocilor, Ziua Naţională a României, Sărbătorile de iarnă, Zilua
poetului neamului-Mihai Eminescu, Unirea de la 24 ianuarie, activităţile unor proiecte
educaţionale coordonate de cadrele didactice din şcoală.
Dintre temele abordate de membrii comisiei în cadrul şedinţelor acesteia menţionăm:
1.Metode moderne şi tradiţionale în lecţia de dirigenţie – referate - Diriginţii
claselor a IX-a şi a X-a (zi şi seral), anul I de şcoală profesională.
2.Managementul clasei de elevi – dezbatere – Toţi diriginţii.
3.Orientarea şcolară şi profesională - premisă importantă a devenirii personale –
referate - Diriginţii claselor a XII-a şi a XIII-a (zi şi seral); anul III de şcoală profesională;
4.Ocupaţii şi statute profesionale nou apărute – dezbatere - Toţi diriginţii;
5.Violenţa – o realitate a zilelor noastre – referate - Diriginţii claselor a XI-a (zi şi
seral); Şcoala Postliceală; Anul II de şcoală profesională.
6.Combaterea violenţei în şcoli – dezbatere - Toţi diriginţii;
7.Efectele violenţei TV asupra copiilor şi adolescenţilor – dezbatere - Toţi
diriginţii.
8.Dependenţa de calculator şi siguranţa pe Internet – dezbatere - Toţi diriginţii.
Toţi profesorii diriginţi s-au implicat activ în dezbaterea temelor prezentate, iar
referate au
susţinut următorii profesori: Bădoi Maria, Marcu Cristian, Mailat Costinela, Bujgoi Anişoara,
Diaconu Valeria, Rafael (Avramescu) Rodica-Elena, Roşu Gherghina, Răduţ Maria, Dobre
Gheorghiţa, Boaţă Niculae, Ungureanu Ileana, Miulescu Elena, Iosim Doina şi Enache
Adrian.
Profesorii psihologi din şcoală (Tiţa Mirabela, Stancu Fănel) au prezentat studiul de
caz cu tema: -„Depistarea şi analizarea cazurilor grave de indisciplină, de deviere
comportamentală şi de delincvenţă juvenilă”, precum şi referatul „Medierea conflictelor
între elevi”.
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Pe lângă tematica stabilită, în cadrul şedinţelor Comisiei diriginţilor au fost prezentate,
discutate şi dezbătute diverse probleme de actualitate, solicitate sau impuse, precum:
●Portofoliul elevului: conţinut, mod de realizare, utilitate;
●Pregătirea elevilor pentru teze;
●Frecvenţa elevilor la orele de curs;
●Notarea ritmică;
●Absorbţia foştilor absolvenţi pe piaţa muncii;
●Continuarea studiilor în învăţământul universitar;
●Aplicarea ROFUIP în stabilirea notelor la purtare.
●Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi în programe
şcolare şi extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.
●Eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice,
consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte;
Activitatea de perfecţionare continuă a profesorilor diriginţi, a îmbrăcat forme
diverse cu trimitere directă către obiectivele majore stabilite:
-dezbateri şi comunicări
-schimburi de experienţă
-mese rotunde
-activităţi educative (tematica fiind variată în funcţie de obiectivele stabilite şi de necesităţile
de moment)
-cursuri de perfecţionare
Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor,
urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv.
Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă
cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice.
Colaborarea cu alţi parteneri educaţionali. Pentru o mai mare eficienţă a orelor de
dirigenţie, profesorii diriginţi au colaborat cu parteneri-specialişti din şcoală sau din afara
acesteia, pe baza unor programe de parteneriat educaţional.
Printre colaboratorii interni se numără membrii cabinetului medical care au supus
atenţiei elevilor diverse teme legate de igiena şi sănătatea lor, consilierii psihopedagogici care
au ajutat elevii în problemele de adaptare şi de comportament şi doamna bibliotecară din
şcoală, care nu de puţine ori a reuşit să stârnească interesul elevilor pentru cartea de calitate,
reactualizând astfel zicala "Ai carte, ai parte!".
Dintre colaboratorii externi menţionăm: Poliţia Rutieră, Poliţia de Proximitate,
Agenţia Naţională Antidrog-filiala Olt. Elevii au astfel ocazia să-şi descopere şi să-şi
cristalizeze propriile interese şi aspiraţii, de la care pornind, îşi vor defini traiectoria formării
şcolare şi profesionale ulterioare.
Legătura cu familia. Importantă în activitatea profesorului-diriginte este şi relaţia cu
familia, concretizată în organizarea de şedinţe şi consultaţii cu părinţii, în vederea informării
acestora despre situaţia şcolară a elevilor, aspecte ţinând de disciplină, de frecvenţă,
rezolvarea şi preîntâmpinarea eşecului şi abandonului şcolar, lectorate cu părinţii. În fiecare
an, lectoratele cu părinţii au avut ca teme: orientarea şcolară şi profesională, dar şi pregătirea
elevilor pentru Examenul de Bacalaureat şi obţinerea Certificatelor de competenţe
profesionale.
A fost distribuit, completat şi semnat Acordul cadru de parteneriat pentru educaţie
între şcoală, elev şi părinte.
S-au organizat sedinţe cu părinţii, s-au centralizat şi interpretat datele din procesele
verbale ale şedinţelor, şi s-au făcut propuneri de măsuri pentru remedierea punctelor slabe;
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S-a constituit Comitetul de Părinţi la fiecare clasă şi Comitetului Reprezentativ al
Părinţilor pe şcoală. Activitatea comitetului de părinţi pe şcoală a fost permanent revigorată,
mai bine organizată, cu beneficii directe în dotarea şi buna funcţionare a şcolii, datorate
implicării părinţilor în problemele şcolii.
Pentru activitatea educativă din semestrul al II-lea se vor lua în considerare
urmatoarele aspecte:
- Întocmirea mai atentă a documentelor de lucru ale profesorilor diriginţi (planificarea
semestrială şi proiectele didactice) 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 şi a conducerii şcolii în activităţi educative
extraşcolare (teatrul, spectacole, concursuri, excursii,etc) astfel încât aceste activităţi să poată
fi valorificate din punct de vedere educativ.
- Atragerea într-o mai mare măsură a părinţilor în vederea realizării unui parteneriat
real şcoală –familie.
- Schimbarea mentalităţilor şi atitudinilor unor profesori diriginţi faţă de problemele
elevilor şi posibilităţilor lor de a face faţă acestor probleme precum şi faţă de importanţa orei
de dirigenţie.
- Colaborarea diriginţilor cu consilierii psihopedagogici ai unităţii în vederea depistării
unor cazuri cu probleme familiale deosebite sau psihice şi oferirea de consiliere elevilor
proveniţi din mediu familial dezorganizat sau monoparenta.
În relaţia cu elevii, diriginţii au urmărit organizarea colectivelor de elevi, cunoaşterea
şi îndrumarea acestora, precum şi activitatea elevilor la clasă şi în afara ei.
Diriginţii claselor stiu cel mai bine cât de „usor” sau „greu” este să formezi un
colectiv. Cu toţii ne-am străduit să formăm colectivul claselor la care suntem diriginţi si
colectivul nostru de diriginţi. Lucrând împreună ne facem datoria, pentru că suntem
răspunzători de formarea generaţiilor viitoare.
Întocmit,
Responsabil Comisia diriginţilor,
Prof. BĂDOI MARIA

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN SEMESTRUL I
ANUL ȘCOLAR 2017-2018
INTERNAT- CANTINĂ
Internatul creează un mediu educativ , îndeosebi în ceea privește dezvoltarea orizontului
cultural-științific și a deprinderilor de conduită și comportare morală.
În cadrul internatului, s-a realizat un climat favorabil desfășurării procesului de educație,
având permanent grijă în menținerea unei relații corecte pedagog-elev, supraveghetor–elev.
La începutul anului școlar s-a prezentat elevilor regulamentul de organizare și
funcționare al internatului și cantinei.
Pentru buna funcționare a internatului și cantinei, alături de conducerea școlii, s-a ales
prin vot comitetul de internat și comitetul cantinei.
În luna septembrie, a fost Ziua Mondială a Curățeniei, unde elevii au prestat activități
igienico-sanitare în curtea căminului (greblatul de frunze, colectarea deșeurilor), dar și în
interiorul lui (curățenie generală în camere ).
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De asemenea, la data de 22 septembrie 2017, internatul a găzduit un număr de 28 de
persoane din diferite judete, întrucât a avut loc FESTIVALUL NATIONAL ,,Traditii si
Arte”????
În luna octombrie, elevii din cămin au participat la activitatea “Cum să fiu un bun
pieton”, unde agenții din cadrul Poliției Municipiului Slatina i-au informat pe copii despre
regulile de circulație și cum să le aplice în viața cotidiană. Ziua Europeană Împotriva
Traficului de Persoane a avut loc pe data de 18 octombrie, prilej in care au avut loc discutii cu
consilierul educativ si cu psihologii în sala de festivitati a Colegiului Tehnic ,,Alexe Marin’’.
Pe data de 5 octombrie in caminul nostru a avut loc o activitate care a celebrat Ziua
Educatiei.
În perioada 14-18 noiembrie a avut loc activitatea de voluntariat ,,SAPTĂMÂNA
LEGUMELOR SI FRUCTELOR” , în care din fonduri proprii, li s-au oferit elevilor cazati
fructe si legume.
Pentru serbarea Zilei Naționale de 1 Decembrie, un grup de fete și băieți din internat
au participat pe Esplanadă la o manifestare culturală, prin care și-au demonstrat aptitudinile
de dansuri populare.
Activitatea “Spirit de Crăciun” a fost întâmpinată cu drag de elevi dar si de cadrele
didactice, aceștia din urmă fiind colindați de un grup de elevi din scoală dar si din internatul
nostru.
La sfârșitul semestrului I, elevi au lăsat căminul în ordine și curățenie.
În permaneță s-a urmărit frecvența elevilor interni la cursuri și practică, cât și situația
lor la învățătură și disciplină.
Pe tot parcursul semestrului I, ne-am îngrijit de securitatea elevilor și a unității, în
timpul programului de lucru.
Menționez că relațiile față de conducerea unității au fost de subordonare și de
respect reciproc.
Întocmit,
Pedagog școlar,
Matei Angela

DIRECTOR,
PROF. Marian CROITORU

Întocmit,
Director adjunct,
ZAMFIRACHE NICOLETA
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