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RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN
ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018

I. Activitatea managerială
I.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială. Analiza activității
desfășurate de conducerea unității
- Încadrarea s-a făcut in conformitate cu metodologia în vigoare și s-au constituit grupurile si echipele
de lucru necesare bunei desfășurări a activității în anul școlar 2017 – 2018
- S-au constituit comisiile la nivelul școlii, aducându-se la cunoștința șefilor acestora obligațiile ce le
revin
- S-au întocmit fisele posturilor și contractele de muncă pentru cadrele didactice nou angajate în
școală.
- S-au reînnoit autorizații de funcționare acolo unde era cazul.
- S-au făcut demersurile pentru obținerea autorizației ISU pentru corpul nou de clădire. Au fost depuse
la ISU toată documentația necesară și au fost efectuate lucrările necesare obținerii autorizației: s-au
instalat geamuri de fumegare, s-a înlocuit sticla la unele geamuri din corpul vechi de clădire, au fost
instalate uși rezistente la foc între cele două corpuri de clădire, etc. Ca urmare a fost obținută
autorizația ISU pentru corpul nou de clădire.
- S-a încheiat protocol de colaborare cu Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu, Grădinița nr. 33 Sibiu și
Grădinița „Elefănțelul curios‖ Sibiu în vederea desfășurării practicii pedagogice a elevilor de la
profilul pedagogic.
- S-au parcurs etapele prevăzute de OMECTS 5739/2016 cu modificările ulterioare, Metodologia
cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar
2017– 2018. În baza acestei metodologii au fost ocupate orele rămase libere după 15 septembrie 2017,
ore ocupate în urma unui concurs susținut de candidați la noi în școală. Așa au fost ocupate un post de
învățătoare la secția germană și 18 ore de limba franceză, eliberate prin intrarea în concediu de îngrijire
copil a celor două cadre didactice.
- În luna ianuarie – februarie s-a întocmit proiectul de încadrare pentru anul școlar 2018 – 2019,
propunându-se posturile vacante/rezervate în vederea parcurgerii etapelor de mobilitate a personalului
didactic, prevăzute de metodologie, OMENCS nr. 5485/2017. În baza acestei metodologii s-au făcut
următoarele mișcări de personal didactic pentru anul școlar 2018 – 2019.
- a fost transferată doamna profesoară Țuțurea Liana pe o catedră vacantă de limba și literatura
română
- a fost detașate următoarele cadre didactice:
- doamna prof. pentru înv. primar Dănăilă Lenuța pe un post rezervat de înv. primar
- doamna prof. Dinu Adela pe o catedră vacantă de limba și literatura română
- doamna Stoian Ștefania pe o catedră rezervată de limba engleză
- doamna profesoară Zauner Camelia pe 11 ore de educație plastică
- doamna profesoară Rizescu Ana pe ore de educație plastică
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- doamna Negru Camelia pe o catedră de limba și literatura română formată din ore
rezervate și vacante
- Echipa manageriala și CA au urmărit respectarea legislației în vigoare, punând accent pe creșterea
calității activității instructiv-educative.
- S-a întocmit planul de activitate al CA, tematica propusă vizând atât probleme administrative, cât și
probleme legate de calitatea procesului instructiv-educativ, de ritmicitatea evaluării, de absenteism.
- S-a avut în vedere respectarea actelor normative – Regulamentul de organizare si funcționare a
unităților școlare, a celorlalte documente legislative in vigoare. S-a reactualizat și aprobat componența
Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în concordanță cu prevederile Legii Nr. 87/13.04.2006.
- S-a elaborat raportul de activitate pentru anul școlar precedent, 2016 – 2017.

I. 2. Organizarea compartimentelor, a consiliilor și comisiilor. Repartizarea
responsabilităților
La începutul anului școlar a fost reactualizată componența Comisiilor ariilor curriculare și a Comisiilor
de lucru din școala noastră. Comisiile metodice care au activat în anul școlar 2017-2018 sunt:
1. Comisia metodică învățământ primar: responsabil prof. înv. primar. Popa Iuliana Cornelia
Membrii comisiei: Oprișor Marilena, Cândulețiu Astrid, Egri Alma, Fodor Ildiko, Nan Diana,
Botezatu Elena, Natea Sofia, Popa Iulia, Iagăru Damaris, Todea Mariana
2. Comisia metodică de limba și literatura română și limba latină: responsabil prof. Dinu Adela
Membrii comisiei: Crăcea Sorana, Dinu Adela, Țuțurea Liliana, Suciu Olga, Filip Mihaela, Albu
Gabriela, Muraru Dorina
3. Comisia metodică de limba și literatura germană: responsabil prof. Christine Manta Klemens
Membrii comisiei: Romcea Rodica, Stadler Martin, Christine Manta Klemens, Baumgärtner Daniela
4. Comisia metodică de limbi moderne: responsabil prof. Marghitoiu Oana
Membrii comisiei: Ilicuță Anca, Filip Mihaela, Marghitoiu Oana, Mărginean Ramona, Secu Marinela,
Chipei Ștefania, Peligrad Grațiela, Popa Anca, Barac-Moise Cristiana, Duda Cristina, Ionaș Anda
5. Comisia metodică de pedagogie și practică pedagogică: responsabil prof. Muleșiu Monica
Membrii comisiei: Muleșiu Monica, Zoppelt Diana, Muntean Ioana
6. Comisia metodică aria curriculară om și societate: responsabil prof. Robu Cristina
Membrii comisiei Radu Ion, Robu Cristina, Pluteanu-Pleșca Elena, Ionescu Alexandra, Oprișor Isaia,
Milea Ana, Berghea Ramona, Lazăr Cătălin, Măieruț Felicia-Gabriela, Vinți Sorin
7. Comisia metodică de matematică și științe: responsabil prof. Pașcalău Flaviu
Membrii comisiei: Brezai Liviu, Vulcu Liliana, Knoppick Waldemar, Pașcalău Flavius, Țălnariu
Rodica, Sîrbu Monica, Pașcalău Laura, Vulcu Liliana, Baumgärtner Daniela
8. Comisia metodică de informatică, educație tehnologică și arte: responsabil prof. Păltineanu
Mihaela
Membrii comisiei: Păltineanu Mihaela, Vonica Mărioara, Armenciu Claudia, Zauner Camelia, Rizescu
Ana, Popesc Cornel, Florea Bianca
9. Comisia metodică de educație fizică: responsabil prof. Niculae Ștefan
Membrii comisiei: Pitko Paul, Niculae Ștefan, Gâvan Daniela
10. Comisia metodică a diriginților: responsabil prof. Pașcalău Laura
Membrii comisiei: Robu Cristina, Pitko Paul, Muleșiu Monica, Niculae Ștefan, Ionescu Alexandra,
Baumgärtner Daniela, Marghitoiu Oana, Vulcu Liliana, Țuțurea Liliana, Pașcalău Laura, Suciu Olga,
Vinți Sorin, Popesc Cornel, Sîrbu Monica, Zoppelt Diana, Vonica Marioara, Ilicuță Anca, Lazăr
Cătălin, Muraru Dorina, Albu Gabriela, Dinu Adela, Mărginean Ramona, Brac-Moise Cristiana
11. Comisia pentru asigurarea calității in educație: responsabil prof. Filip Mihaela
Membrii comisiei: Robu Cristina, Vonica Marioara, Ionescu Alexandra
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12. Comisia pentru acordarea drepturilor elevilor: responsabil prof. Țălnariu Rodica
Membrii comisie: Țălnariu Rodica, Vonica Maria, Pleșca Elena, Popa Iulia, Lungoci Elena
13. Comisia de organizare a serviciului pe școală: responsabil prof. Filip Mihaela
Membrii comisiei: Oprișor Marilena, Christine Manta Klemens
14. Comisia de întocmire a orarului: responsabil prof. Filip Mihaela
Membrii comisiei: prof. Filip Mihaela, Dinu Adela
15. Comisia pentru manuale: responsabil prof. Niculae Ștefan
Membrii comisiei: Pleșca Elena, Niculae Ștefan, Natea Sofia, Egri Alma, Hutter Iuliana
16. Comisia pentru combatere a violenței: responsabil prof. Frățilă Mihaela
Membrii comisiei: Niculae Ștefan, Frățilă Mihaela, Pașcalău Flavius, Botezatu Elena
17. Comisia pentru implementarea programelor și proiectelor internaționale: responsabil prof. Filip
Mihaela
Membrii comisiei: Filip Mihaela, Păltineanu Mihaela, Ilicuță Anca, Zoppelt Diana, Dinu Adela
18. Comisia de protecție a muncii: responsabil prof. Vulcu Liliana
Membrii comisiei: Vulcu Liliana, Roman Aurel
19. Comisia pentru apărare civilă și PSI: responsabil prof. Brezai Liviu
Membrii comisiei: Roman Aurel, Pitko Paul, Pașcalău Flavius, Brezai Liviu
20. Comisia pentru curriculum: Responsabilii Comisiilor ariilor curriculare.
21. Comisia de promovare a imaginii școlii și colaborare cu comunitatea locală: responsabil prof.
Albu Gabriela
Membrii comisiei: Țălnariu Rodica, Robu Cristina, Zoppelt Diana, Albu Gabriela, Popesc Cornel,
Vinți Sorin, Țuțurea Liana, Popa Anca
22. Comisia pentru verificarea documentelor școlare a frecvenței și ritmicității notării: responsabil
prof. Vonica Marioara,
Membrii comisiei: Vonica Marioara, Robu Cristina, Brezai Liviu, Păltineanu Mihaela
23. Comisia pentru formare continuă a cadrelor didactice: responsabil prof. Muntean Ioana
Membrii comisiei: Ionescu Alexandra, Albu Gabriela, Christine Manta – Klemens, Muntean Ioana
24. Comisia de selecționare a materialului de arhivat: responsabil secr. Lungoci Elena
Membrii comisiei: Lungoci Elena, Hutter Iuliana, Eneotescu Daniela, Grecu Ioana

II. Baza materială
II.1. Dotarea și starea materialelor didactice. Lipsuri, preocupări concrete
pentru eliminarea disfuncționalităților
Școala noastră dispune în general de material didactic adecvat, distribuit în laboratoarele de
chimie-fizică, biologie și informatică, precum și în cabinetul de limba germană.
Toate dotările tehnice de care dispune școala sunt funcționale și sunt utilizate în procesul de
învățământ. Folosirea laboratoarelor este posibilă doar prin mutarea claselor, deoarece acestea sunt
folosite ca săli de clasă. Acest lucru se datorează faptului că în anul școlar 2013 – 2014 au apărut 2
clase pregătitoare, numărul total de clase crescând astfel peste numărul de săli de clasă disponibile.
Acesta este și motivul pentru care toate clasele gimnaziale au avut cursurile după-masă. În vacanța de
vară au fost achiziționate 85 de seturi compuse din bănci și scaune pentru elevii mari și 25 de seturi
pentru clasa pregătitoare. De asemenea, au fost igienizate 10 săli de clasă și coridorul de la etajul II,
din corpul vechi de clădire. În timpul anului școlar au fost achiziționate materiale didactice, conform
referatelor f=de necesitate întocmite de cadrele didactice sau de comisiile ariilor curriculare.
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II.2. Scurtă dare de seamă asupra cheltuielilor din anul școlar 2017 – 2018
Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat:
lei

37901

Defalcare pe articole
Articol
Suma alocată
Salarii
2454194 + 107300
vouchere
Cheltuieli de personal
2691087
Contribuții asigurări
103949
Sume oferite pers. cu
25644
handicap neîncadrate
Transport elevi
42065
Abonamente transport elevi
42065
Bani de liceu, burse
0
Moldova
Cuantumul sumelor alocate de la bugetul local:
1414051
lei
Salarii
945780
Cheltuieli de personal
1153150
Contribuții asigurări
207370
Furnituri de birou
14566
Materiale de curățenie
11914
Încălzire, curent electric
98430
Apă, canal
20055
Telefon, internet
9567
Materiale întreținere,
deratizare, materiale
123623
sanitare
Bunuri și servicii
405682
Cataloage, carnete elev,
1622
condici, registre, cărți
Reparații curente
53603
Pregătire profesională
5325
Protecția muncii
788
Obiecte de inventar
41000
Contribuție
pers
cu
12527
handicap
Cheltuieli transport
12352
Burse
150385
Burse merit, orfani, sociale
150385
Cuantumul sumelor din venituri proprii:
12723
lei
Obiecte de inventar
4219
5235
Deplasări
420
Materiale de întreținere
596
Sume realizate din venituri proprii: 12723 lei, sume cheltuite: 5235 lei, sume disponibile: 7488 lei
Suma alocată
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III. Resurse umane
III.1. Personal didactic
III.1.1. Încadrarea cu personal didactic
Resursele umane reprezentate de personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic sunt
percepute ca esențiale în buna funcționare și dezvoltare a unei instituții de învățământ, în realizarea
obiectivelor stabilite.
La sfârșitul anului școlar 2017 – 2018 încadrarea cu personal a unității se prezintă astfel:

Posturi didactice

Total
Înv. primar
Gimnaziu
Liceu

2013 –
2014
55,13
10,61
6,11
38,41

2014 –
2015
57,02
12,78
3,23
41,01

2015 –
2016
57
12,88
3,07
41,05

2016 –
2017
57,4
13,45
2,93
41,02

2017 –
2018
58,55
13,28
4,50
40,77

Personal cu baza
52
50
53
49
56
în școală
Personal cu baza în alte școli
4
10
4
4
8
Posturi personal auxiliar
7
7
6
6
6
Posturi personal nedidactic
14
12
12
10
10
Se remarcă o ușoară creștere a numărului de posturi, lucru care se datorează creșterii numărului
de clase de gimnaziu. Prin completarea la 4 a numărului de clase de gimnaziu vom atinge maximul de
clase posibil pentru unitatea noastră, datorită spațiului disponibil. Spațiul constituie pentru școala
noastră o limitare puternică a creșterii numărului de clase.
Evoluția raportului dintre numărul de elevi și numărul posturilor didactice, adică a eficienței
încadrării cu personal didactic, la începutul anului școlar 2017 – 2018, se prezintă în felul următor:

Primar
Gimnaziu
Liceu

2012 –
2013
20,24
15,27
13,96

2013 –
2014
23,37
13,11
14,50

2014 –
2015
21,51
12,38
13,50

2015 –
2016
22,43
13,03
13,25

2016 –
2017
20,74
13,65
13,21

2017 –
2018
20,33
13,77
13,12

Creșterea ușoară a eficienței încadrării la gimnaziu ne bucură, cu atât mai mult cu cât, în
raportul de activitate pe anul trecut, îmi exprimam temerea că tot mai mulți elevi de la acest ciclu ne
vor părăsi pentru școli în care pot învăța dimineața. Se pare că începerea orelor la gimnaziu cât mai
devreme posibil, a fost o idee bună, ce a condus la menținerea efectivelor de elevi. Variația
indicatorului la liceu este nesemnificativă, totuși reflectă faptul că unele clase au efectivele sub 28 de
elevi (IX D, IX C, X A, X E, XI B, XI D,XI E, XII A, XII C, XII )
Graficul evoluției eficienței încadrării subliniază analiza făcută anterior.
Obiectivul pentru următorii ani școlari este de a păstra acest indicator la nivelul actual la primar și de
a-l îmbunătăți la gimnaziu și liceu.
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24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Primar
Gimnaziu
Liceu

Făcând o analiză din punct de vedere calitativ, adică al pregătirii profesionale a colectivului didactic
încadrat la C.N.P.A.S. pentru mai mulți ani școlari consecutivi, vom constata următoarele
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 - 2018
Total personal cu
50
53
49
56
baza în școală
Doctorat
4
8%
4
7,54%
3
6,12%
4
7,14%
Gradul I
27
54%
31
58,49%
27
55,10%
30
53,57%
Gradul II
7
14%
4
7,54%
10
20,40%
13
23,21%
Definitivat
12
24%
13
24,52%
8
16,32%
8
14,28%
Debutanți
1
1,88%
1
2,04%
1
1,78%
Tendința de creștere a procentajului de cadre didactice cu gradul II sau definitivat a continuat.
Aceasta semnalează o întinerire a personalului. În anul școlar 2017 – 2018, au avut loc inspecții
curente pentru acordarea gradelor didactice, după cum urmează:
- pentru prof. Pitko Paul – inspecție curentă I și II pentru acordarea gradului did. I
- pentru prof. Drașovean Damaris – inspecție specială pentru acordarea gradului did. II.
Doamna profesoară a obținut gradul II în urma examenului de specialitate.
- pentru prof. Zauner Camelia – inspecție curentă I pentru acordarea gradului did. II
- pentru prof. Baumgärtner Daniela – inspecție curentă II pentru acordarea gradului did. II
- pentru prof. Nan Diana – inspecție curentă I pentru acordarea gradului did. I
- pentru pro. Vinți Sorin – inspecție curentă I pentru acordarea gradului did. I
- pentru prof. Muntean Ioana – inspecție curentă I pentru acordarea gradului did. I
- pentru prof. Oprișor Isaia – inspecție curentă II pentru acordarea gradului did. I
Un alt indicator al nivelului calitativ ridicat al colectivului didactic îl reprezintă procentul
cadrelor didactice ce primesc gradație de merit sau salariu de merit.
An școlar
2008 – 2009
2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013

Total personal cu baza
în școală
67
58
52
50
53

Gradații de merit
21
18
16
13
12

31,34%
31,03%
30,76%
24,52%
22,64%

Salarii de merit
13
12
0
0
0

19,40%
20,68%
0
0
0
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2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018

52
50
53
49
56

11
9
9
11
14

21,15%
16,98%
18,00%
22,00%
25%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Pentru anul școlar 2017 – 2018 se constată o ușoară revenire a numărului de gradații de merit în
plată. Comisia de formare continuă ar trebui să consilieze cadrele didactice în elaborarea
documentației necesare aplicării pentru obținerea gradației de merit. În acest an școlar 2 cadre
didactice au depus dosare în vederea obținerii gradației de merit, doamnele profesoare Vonica
Marioara și Nan Diana, obținând această gradație.
III.1.2. Activitatea comisiilor
1. Informare privind activitatea membrilor comisiei de limba și literatură română și limba
latină în anul școlar 2017 – 2018
1. Participarea membrilor comisiei la Cercurile Pedagogice: septembrie 2017.
2. Participarea membrilor comisiei la ședințele de catedră, având următoarea tematică:
- Septembrie: discutarea anunțurilor de la consfătuiri, planificarea recapitulărilor în vederea
testelor inițiale, organizarea testelor inițiale, elaborarea TI pe nivel de clase după modelul
CNEE; organizarea cercului de lectură "Peda citește" (coordonator: prof.Adela Dinu)
- Octombrie: discutarea testelor inițiale, planul de măsuri pentru fiecare clasă; aprobarea
planului de muncă pentru sem. I; discutarea planului de asistențe și interasistențe la nivelul
catedrei; implicarea tuturor membrilor catedrei în desfășurarea săptămânii „Să știi mai
multe, să fii mai bun‖ (proiecte și activități culturale)
- Implicarea în organizarea unor activități, cu prilejul Zilei educației – 5 octombrie 2017.
- Noiembrie: începând cu data de 1 noiembrie funcționează, în cadrul CNPAS, Centrul de
Excelență în Lingvistică-aprobat de ISJ-Sibiu și cuprins în CCȘ-poziția 2 (coordonator:
Albu Gabriela; coordonator al claselor V-VI- Dinu Adela)
- Decembrie: organizarea simulării probei scrise pentru Bacalaureat; discutarea noii
metodologii de organizare și desfășurare a concursurilor de limba și literatura română.
- Ianuarie: realizarea proiectului de încadrare; organizarea etapei județene a Olimpiadei de
lingvistică; constituirea grupului de lucru pentru proiect Erasmus și completarea
documentației necesare pentru acest proiect (rezultatele: iunie 2018)
3. Întocmirea planificărilor anuale, aprobarea programelor pentru disciplinele opționale (Limba
română la clasele IXA, IXB, XA, XB).
4. Octombrie 2017: Activitate a cercului de lectură "Peda citește": Întâlnire cu scriitorul Radu
Vancu (în subsolul librăriei Humanitas; diseminare prin articole în revista "Zile și nopți")
5. Excursie Pe urmele Junimii (Iași, octombrie 2017)- organizată de prof. Țuțurea Liana.
6. Proiectul trilateral Theaterprojekt: Menschenrechte (Franța, Germania, România). Are loc
prima întâlnire la Berlin, noiembrie 2017. Proiectul este coordonat de prof. Adela Dinu
7. 22 noiembrie 2017, la CCD Sibiu- participare la ședința consiliului consultativ- disciplinele
limba și literatura română/limba latină (prof. Albu Gabriela)
8. Participarea la testarea în vederea selecției elevilor pentru Centrul de excelență în lingvistică.
REZULTATELE TESTĂRII PENTRU SELECȚIA ELEVILOR
în vederea participării la activitățile Centrului de Excelență în Lingvistică
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secțiunea liceu, nivel performanță
Nr.crt.

Numele și prenumele elevului

Școala de
proveniență

Punctaj

Rezultat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

IANC Octavian
SBÎRCEA Mihaela- Larisa
POPLĂCEAN Iuliana Cornelia
BRĂDEANU Alexandra
POPA Maria Andrada
SAVA Radu Florian
LUPU Daniel Constantin
KULKHUIS Ion
FRĂȚILĂ Adina Mihaela
OBRIST Anna
CHIȘĂ Cristina Andreea
DAN Maria
PALEA Diana
PIRCU Andreea
PLEȘA Andrei
BUNACIU Ștefania

CN O Goga
LTCNoica
CNOGoga
CNPAȘ
CNPAȘ
CNPAȘ
CNGL
CNGL
CNPAȘ
CNPAȘ
LTC Noica
CNPAȘ
CNPAȘ
CNPAȘ
CNGL
CNGL

82 puncte
76 puncte
73 puncte
73 puncte
73 puncte
73 puncte
70 puncte
67 puncte
67 puncte
67 puncte
64 puncte
64 puncte
64 puncte
61 puncte
61 puncte
61 puncte

admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis

9.
Nr.
crt.
1
2
3
4
Nr.
crt.
1
2
3
4

Organizarea etapei locale a Olimpiadei de Limba și literatura română.
Nume si prenume
HAISER LARISA MARIA
MILEA MADALINA MARIA
POPA MARIA ANDRADA
JOARZA CODRUTA MANUELA
Nume si prenume
Filip Mihaela
Dinu Adela
Muraru Dorina
Crăcea Sorana

Clasa
V
VI
X
XII
Grad did.
I
I
II
Def.

Limba de predare
română
română
română
română
Unitatea școlară
CNPAȘS
CNPAȘS
CNPAȘS
CNPAȘS

10. Organizarea simulării examenului de bacalaureat, proba scrisă, 4 decembrie la clas. a XII-a.
Rezultatele Simulării Examenului de Bacalaureatclasa a XII-a
Situație statistică privind rezultatele obținute la Simularea probei scrise a Examenului de Bacalaureat la disciplina Limba și literatura română 4 decembrie 2017
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Clasa

XII A
XII B
XII C
XII D
XII E
Total

Total
Nr.
Procent
Numele și
Tranșe de note
elevi cu
Total elevi
de
prenumele
note de
elevi preze 1promova- profesorului
56789promo10
nți 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
bilitate
clasei
vare
27
26
3
4
6
6
7
23
85%
Muraru Dorina
28

28

4

9

9

4

1

1

-

24

86%

Muraru Dorina

21
28
23
127

21
28
23
126

5
6
18

6
7
26

3
6
3
27

6
4
1
21

9
6
6
29

3
1
4

-

21
23
17
108

100%
83%
73%
85%

Crăcea Sorana
Filip Mihaela
Albu Gabriela

11. Discutarea rezultatelor acestor simulări și a măsurilor pentru reproiectarea activităților de
învățare.
12. Decembrie 2017: activități de voluntariat în parteneriat cu Spitalul de Neuropsihiatrie Sibiu
(clasa a XI-a D; coordonator: Albu Gabriela).
13. Decembrie/februarie- participare la activități de formare Erasmus (prof Albu Gabriela, Dinu
Adela, Filip Mihaela).
14. Celebrarea zilei poetului național Mihai Eminescu (activități speciale în Parcul Astra;
diseminare: articol în ziarul Tribuna).
15. Organizarea etapei județene a Olimpiadei de lingvistică ”Solomon Marcus”, ianuarie 2018;
elevii participanți la etapa județeană au fost coordonați de prof. Albu Gabriela/Dinu Adela; la
organizarea olimpiadei au participat toți profesorii din: Comisia metodică de limba și literatura
română și limba latină.
16. Februarie 2018 – întrunirea Corpului de metodiști ai disciplinei limba și literatura românăconsultații cu inspector Dănețiu Ioana (participă: Dinu Adela, Albu Gabriela, Țuțurea Liana și
Crăcea Sorana).
17. Participarea membrilor comisiei la ședințele de catedră, având următoarea tematică:
- Februarie: discutarea planului de asistențe și interasistențe la nivelul catedrei în sem. II;
participarea membrilor catedrei în calitate de evaluatori la fazele județene ale OLLR,OLLS
(Filip Mihaela - vicepreședinte comisie în cadrul OLLR,OLLS);
- Martie: organizarea simulării probei scrise de Bacalaureat;
- Aprilie: organizarea Zilei porților deschise; 27 aprilie 2018 –prezentarea ofertei
educaționale a școlii, simularea probelor de aptitudini, interviu.
- Mai: întâlnirea elevilor cu prof.univ.dr. Mirela Ocinic (dezbatere: Destinul culturii scrise în
epoca internetului); coordonator: prof. Dinu Adela; participă toți membrii catedrei;
- Iunie: discuții despre testele finale.
18. Organizarea activității: Ziua Cititului Împreună, sala festivă CNPAȘ, februarie 2018
(coordonator: prof. Dinu Adela; participă toți membrii comisiei de limba și literatura română /
limba latină)
19. Organizarea Carnavalului claselor de liceu cu tema lumea Disney, februarie 2018
Situație statistică privind rezultatele obținute la Proba de competențe lingvistice de comunicare
orală în limba română, februarie 2018
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Clasa

Total
elevi

Nr. elevi
prezenți

Număr
elevi/
utilizator
mediu

Număr
elevi/
utilizator
avansat

Număr elevi/
utilizator
experimentat

Numele și prenumele
profesorilor

Muraru Dorina, Crăcea
Total
Sorana, Filip Mihaela,
clas. a
129
129
1
13
115
Albu Gabriela
XII-a
20. Participare la Concursul Național "Radu Stanca - pașii poetului prin burgul medieval" –
Mențiune, elevele Dragomanu Andreea și Mezdrea Violina din XII D, secțiunea Dialog în
oglindă, Col. Naț. "O. Goga", Sibiu, martie 2018. Coordonator: prof. Filip Mihaela.
21. 22-25.03.2018- prof. Albu Gabriela participă la Conferința națională a colegiilor și liceelor
pedagogice din România (Bran)
22. Participare la faza locală a Olimpiadei de limba și literatura română (17 martie 2017) :
Organizare: Filip Mihaela
Evaluare: Dinu Adela, Țuțurea Liana, Muraru Dorina
23. Organizarea simulării examenului de bacalaureat la clasele a XI-a și a XII-a, proba scrisă –
19 martie

Tranșe de note
Total Nr. elevi
Clasa
elevi prezenți 1- 5- 67894,99 5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
XI A
28
28
3
5
6
8
4
2
XI B
24
23
1
8
7
3
4
XI C
30
29
2
8
7
4
7
1
XI D
26
26
10
6
5
3
2
XI E
27
24
9
7
2
2
4
XIIA
27
24
2
2
8
7
4
1
XII B
28
28
1
6
11
5
4
1
XII C
21
20
4
7
3
4
2
XII D
28
27
2
5
6
8
5
1
XIIE
23
23
1
6
12
1
3
Total

262

252

31

57

70

44

37

8

10
-

Procent
Promo
de
vați promovabilitate
25
89%
22
96%
27
93%
16
62%
15
63%
22
92%
27
96%
20
100%
25
93%
22
96%
221

Numele și
prenumele
profesorului
clasei
Dinu Adela
Dinu Adela
Crăcea Sorana
Albu Gabriela
Dinu Adela
Muraru Dorina
Muraru Dorina
Crăcea Sorana
Filip Mihaela
Albu Gabriela

88%

24. Discutarea rezultatelor acestor simulări și a măsurilor pentru reproiectarea activităților de
învățare.
25. Participare cu elevi din XI C și B la Concursul Național "Octavian Goga sau Ecoul
cântecului pătimirii noastre în mileniul III", secțiunea traduceri, 9 aprilie 2018 (profesor
coordonator: Filip Mihaela)
26. Mai 2018: Participarea elevei Necula Maria Alexandra din clasa a X-a B la Concursul
Național de Eseuri "Emil Cioran", ediția 2018, Rășinari. Lucrarea elevei a fost
coordonată de prof. Dinu Adela și a obținut premiul special al juriului (lucrarea cu titlul
"Emil Cioran și salvarea prin creație" a fost publicată în volumul: "Teme cioraniene"Editura Universității „Lucian Blaga" din Sibiu, 2018)
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27. Mai 2018: Ziua eroilor – activitate a clasei a XI-a D; coordonator: prof. Albu Gabriela.
28. 8 mai -19 mai 2018 – profesorii metodiști din CNPAS participă la programul de formare
continuă pentru abilitarea corpului de metodiști pentru învățământul preuniversitar (10
credite transferabile).
29. Organizarea în 5 iunie, Ziua Educatorului, a Zilei sportului în CNPAS.
30. Membrii catedrei au participat ca profesori organizatori și evaluatori în următoarele
Comisii:
- Comisia de implementare a programelor și proiectelor educative.
- Comisiile județene de organizare și evaluare a OLR, Olimpiada de Lingvistică
- Comisia de organizare și evaluare a simulărilor: dec., martie.
- Comisia de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română
- Comisia de evaluare a aptitudinilor pentru profilul pedagogic, clasa a IX-a: Filip Mihaela,
Crăcea Sorana, Țuțurea Liana, Albu Gabriela, Dinu Adela, Muraru Dorina.
- Examenul de Evaluare Națională.
- Examenul de Bacalaureat.
31. Situație statistică privind rezultatele obținute la Proba scrisă a examenului de Bacalaureat la
disciplina Limba și literatura română, iulie 2017
Procent
Numele și
Nr.
Tranșe
de
note
Total
Promo
de
prenumele
Clasa
elevi 156789elevi
vați
promovaprofesorului
prez. 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99 9,99 10
bilitate
clasei
XII A
27
27
1
3
7
13
3
26
96%
Muraru Dorina
XII B
28
28
7
7
12
2
28
100%
Muraru Dorina
XII C
21
21
1
4
11
5
21
100%
Crăcea Sorana
XII D
28
28
2
4
9
7
4
28
100%
Filip Mihaela
XIIE
23
23
5
3
9
4
2
23
100%
Albu Gabriela
Total

127

127

1

11

14

36

47

16

-

126

99,2%

32. Situație statistică privind rezultatele obținute la Proba scrisă a examenului de Bacalaureat la
disciplina Limba și literatura română, august 2018
Nr.
Procent
Tranșe de note
Total elevi
Promo
de
56789elevi preze 110 vați promov.
nți 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
2
2
1
1
2
100%
100%
2
2
1
1
2

Numele și
prenumele
profesorului
clasei

33. Situație comparativă: Simulare vs. Examen
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semestrul I Simulare

note sub 5

10

5-5,99
6-6,99
7-7,99

5

8-8,99
9-10

0
XII A XIIB XIIC XIID XIIE

semestrul II Simulare

Bacalaureat
note sub 5

10

note sub 5

6-6,99

5-5,99

7-7,99

5

0

10

5-5,99

6-6,99

5

8-8,99

7-7,99

9-10

8-8,99

0
XIIA XIIB XIIC XIID XIIE

9-10

XIIA XIIB XIIC XIID XIIE

2. Informare privind activitatea membrilor comisiei ariei curriculare om și societate în anul
școlar 2017 – 2018
In cursul anului școlar 2017 – 2018, membrii catedrelor din aria curriculară « Om și societate‖
au fost preocupați de creșterea calității procesului instructiv – educativ, realizându-se o parcurgere
integrală a programelor școlare, cu respectarea riguroasă a obiectivelor și competențelor pe care
acestea le propun.
Toate cadrele didactice au realizat corespunzător planificarea pe unități de învățare, în care s-a
ținut cont de interpretarea rezultatelor obținute la testele inițiale. Atât testele inițiale, cât și cele
aplicate pe parcurs, ca și cele finale, respectă obiectivele de evaluare și prezintă barem de corectare și
notare. De asemenea, au fost propuse măsuri de îmbunătățire a rezultatelor obținute.
Cadrele didactice au fost preocupate, în permanență, de utilizarea metodelor activ-participative
în procesul de predare-învățare.
In paralel, membrii catedrelor de istorie, geografie, religie, științe socio-umane au realizat
următoarele activități:
CATEDRA DE ISTORIE:
Prof. Robu Cristina:
- Participare la consiliile profesorale.
- Participare la consfătuirile organizate de I.S.J. Sibiu.
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-

-

-

-

Participare la cercul metodic al profesorilor de istorie.
Aplicarea și analiza testelor inițiale.
Organizarea de ședințe cu părinții.
Membru in comisiile: comisia metodica a ariei curriculare „Om și societate‖, comisia
diriginților, comisia pentru verificarea documentelor școlare, comisia de colaborare cu
comunitatea locală.
Organizarea ședințelor cu membrii catedrelor ariei curriculare „Om și societate‖.
Comemorarea Holocaustului: întocmirea de planșe, prezentări de referate, clasa a XI-a B.
Participare la Balul bobocilor.
Participare la lectoratul cu părinții.
Participare la Zilele liceului: prezentare de planșe, prezentare power-point a liceului și a
personalității lui Andrei Șaguna, vizionare de film, dezbateri.
Sărbătorirea Zilei Naționale a României, clasa a XI-a B: întocmirea de planșe, prezentarea
de referate.
Sărbătorirea Unirii Principatelor: prezentare referate, clasa a XII-a C.
Participare la bazarul de Crăciun.
Participare la Zilele Europene ale Patrimoniului, septembrie 2017.
Vizionare de filme la sediul Bibliotecii ASTRA Sibiu, cu prilejul Festivalului de film
ASTRA Film Internațional (octombrie 2017).
Participare la activități de voluntariat: secretar al asociației nonprofit „Prietenii CNPAS‖.
Susținerea de lecții având ca invitați specialiști din cadrul comunității: ex: clasele a X-a,
invitat muzeograf dr. Anca Nițoi și Răzvan Pop, care au susținut o prezentare despre Sibiu
în perioada medievală.
Inițierea și derularea de parteneriate: ex: Muzeul ASTRA, Muzeul Brukenthal; proiectele
au fost finalizate prin organizarea de expoziții publice, popularizate, de asemenea, prin
intermediul mass-media.
Excursie externă în săptămâna Școala Altfel.
Profesor corector la simularea examenului de bacalaureat (martie 2018).
Profesor asistent la probele de aptitudini pentru admiterea la liceu.
Organizarea unei excursii externe (Croația, mai 2018).
Organizarea cursului festiv pentru elevii claselor a XII-a.
Curs de abilitare metodiști, mai 2018.
Premiile II, III la olimpiada jud. de istorie: Dumitru Sorin, Orza Radu, cls. a XII-a C.

Prof. Lazăr Cătălin:
- Participare la consiliile profesorale.
- Participare la consfătuirile organizate de I.S.J. Sibiu.
- Participare la cercul metodic al profesorilor de istorie.
- Aplicarea și analiza testelor inițiale.
- Organizarea de ședințe cu părinții.
- Excursie: Băile Felix – Oradea, Munții Apuseni, Albota.
- Concurs: locul I la concursul județean de debate Cupa Mediensis (echipa: Denghel Karina,
Moldovan Isabella, Manta Melisa)
- Proiecție film documentar ―Pașaport de Germania‖ în colaborare cu One World Romania
(cls. XI A, C)
- Participare la Conferința Naționala a CDI, având ca temă ―Centrul de Documentare și
Informare, centru pentru facilitarea comunicării și colaborării în unitatea de învățământ‖,
ediția a VII-a.
- Locul III la etapa județeană a concursului Tinerii dezbat, secțiunea avansați.
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-

Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar.
Combaterea discriminării de gen, organizat de către Asociația ALEG.
Simpozionul internațional Inovație și creativitate în învățământul românesc, organizat de
către Școala Gimnazială „Ioan Slavici‖, în colaborare cu ISJ Sibiu, CCD Sibiu, CJRAE
Sibiu.

Prof. Oprișor Isaia:
- Participare la FITS cu casele IX E și X E.
- Pregătire suplimentară pt. Bacalaureat cu elevii clasei XII E.
- Vizită la Muzeul Bisericii Evanghelice, clasa IX D.
- Participare la seminar metodiști.
CATEDRA DE GEOGRAFIE:
Prof. Radu Ioan:
- Participare la consilii profesorale.
- Aplicarea și interpretarea testelor inițiale.
- Organizarea unei excursii la Băile Felix, Munții Apuseni.
- Participare la FESTLIT, Cluj - Napoca.
- Participare la festivalul Scriitorul anului, Iași.
- Participare la Festivalul Liviu Rebreanu, Bistrița.
- Participare la activități metodice, la nivel local și județean: comunicarea la comisia din
octombrie 2017, Tălmaciu, publicată în GEOSIB, Studii și comunicări de geografie, vol.
VIII, 2017, SGR și ISJ Sibiu.
Prof. Măieruț Felicia:
- Analiza și interpretarea testelor inițiale.
- Membru al Societății de Geografie.
- Participare la consilii profesorale.
Prof. Ionescu Alexandra:
- În planificarea activităților extrașcolare și parteneriate de la clasă am ținut cont de nevoile
copiilor, de activitățile realizate la nivel național, mondial ( Ziua pământului, Ziua Uniunii
Europene etc.).
- Participarea la activități cuprinse in planul managerial al scolii, activități extracurriculare si
de voluntariat este dovedită prin adeverințe atașate la portofoliul profesorului (Balul
Bobocilor, Zilele liceului, vizite la muzeu,)
.
- Am fost implicată în activități extracurriculare la nivelul unității școlare și am consemnat
activitățile extrașcolare în diverse documente; proiect, condică, am stimulat elevii
participanți prin acordarea de diplome, premii.
CATEDRA DE RELIGIE:
Prof. Milea Ana:
- Analiza testelor inițiale.
- Însoțirea elevilor la biserică cu ocazia marilor sărbători religioase.
- Desfășurarea de activități in vederea cunoașterii și respectării tradițiilor și obiceiurilor
specifice Nașterii Domnului Iisus Hristos;
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-

-

Participare la Olimpiada de meșteșuguri , unde următoarele eleve au obținut fiecare Premiul
II: Cândea Teodora, Martin Elisa, Mitrea Diana.
Mențiune la olimpiada județeană de religie: Oprișiu Maria Silvia.
Realizarea legăturii dintre Biserică și Școală, prin participarea împreună cu elevii la
slujbele religioase și desfășurarea unor activități în cadrul locașului de cult ;
Pentru realizarea unor materiale mai ample, precum portofolii, proiecte sau referate, elevii
au fost îndrumați constant, prezentându-li-se conținutul ce urmează a fi realizat ori sugestii
de realizare a acestora;
Participarea la Cercul metodic al profesorilor de religie (lunar) ;
Participarea la Consiliile profesorale
Excursie la Peleș, Bran.

CATEDRA DE SOCIO-UMANE:
Prof. Vinți Sorin
- Vizionare film artistic, Oscar (1991), urmat de dezbaterea Despre modalități de realizare a
comicului în filmul clasic și modern, clasa IX C, noiembrie 2017.
- Pregătiri suplimentare pentru bacalaureat, filosofie și logică, clasele a XII-a.
- Pregătiri suplimentare pentru olimpiada de logică și argumentare.
- Excursie la Băile Felix, Valea Sadului, Șanta, Cheile Turzii.
- Vizionare de film documentar, cinema Arta.
- Pregătirea spectacolului la Balul Bobocilor.
3. Informare privind activitatea membrilor catedrei de educație fizică și sport în anul școlar
2017 – 2018
In anul școlar 2017 - 2018, încadrarea la catedra de educație fizică este de două norme și jumătate,
fiind cuprinse clase de la ciclul primar, gimnazial și liceal.
Membrii catedrei au desfășurat activități metodice de optimizare a activităţii de educaţie fizică în
învăţământul preşcolar şi primar, prin întâlniri cu educatoarele şi învăţătorii metodişti, sau organizat
lecţii demonstrative şi interasistenţe.
Membrii catedrei de educaţie fizică au participat la toate consfătuirile şi activităţile metodice
organizate de I.S.J. Sibiu.
La începutul anului școlar în data de 18.09.2017 la nivelul catedrei s-a organizat o şedinţă de
catedră, în care au fost discutate următoarele:
- prezentarea raportului de activitate a anului şcolar 2016 - 2017;
- stabilirea programului de funcţionare al catedrei, cu planificarea activității orelor de educație
fizică pe baza sportivă existentă la nivelul unităţii şcolare;
- găsirea unor soluţii pentru a ne desfăşura activitatea eficient în perioada rece cu clasele din
ciclul primar (sala festivă);
- prezentarea fișei de protecția muncii și modificările aduse acesteia în funcție de specificul
activității;
- prezentarea planului de activitate pe anul școlar 2017 – 2018 şi sarcinile ce revin fiecărui
membru al catedrei;
- amenajarea unei piste de alergare de viteză, trasarea terenului de baschet și volei din sala de
sport, amenajarea unei săli de pregătire fizică (sala de forță).
Au fost întocmite planificările la fiecare an de studiu în parte, materia planificată a fost parcursă în
totalitate de profesori, existând evaluare la fiecare probă în parte.
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În cadrul ședinței metodice a catedrei s-a discutat despre manualul apărut la disciplina educație
fizică pentru clasa a V- a și necesitatea acestuia pentru elevi.
S-au luat în discuție probele și normele de control care urmează să le aplicăm la clase, baremele și
grilele de evaluare.
S-au organizat şi desfăşurat competiţii de baschet, handbal, volei, tenis de masă, fotbal, prilej cu
care a fost făcută selecţia elevilor care fac parte din echipele reprezentative ale şcolii, ce vor participa
la Olimpiadele Sporive Şcolare.
În cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar s-au desfășurat competiții la mai multe
discipline sportive:
 Crosul de Toamnă - etapa municipală - s-au obținut următoarele rezultate: Popa Alexia clasa a
VII-a A, locul V; Șufană Dumitru clasa a VI-a A, locul IV; Voinea Raul clasa a VI-a A, locul
VII;
 Fotbal licee băieți – etapa municipală, locul IV;
 Handbal fete liceu – etapa municipală, locul III;
 Baschet fete liceu – etapa municipală, locul IV;
În luna iunie am participat la Turneul de fotbal fete, organizat de Consulatul German împreună cu
Clubul Economic German Transilvania, unde am obținut locul VI;
Formare continuă :
profesor Pitko Paul Gabriel
 Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar, organizator
CCD, în luna mai 2018;
 Artă, muzică, mișcare, tehnică – Seminar pentru profesorii de specialitate, în luna august
2018;
 Acordarea primului ajutor de bază (BLS) și defibrilare externă automată – Fundația
Polisano și CCD, octombrie 2017;
profesor Niculae Ștefan
 Acordarea primului ajutor de bază (BLS) și defibrilare externă automată – Fundația
Polisano și CCD, octombrie 2017;
 Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar, organizator
CCD, în luna noiembrie/decembrie 2017;
4. Informare privind activitatea membrilor catedrei de Informatică și Educație Tehnologică în
semestrul I, anul școlar 2017 – 2018
Activități desfășurate de membrii catedrei de Informatică, Educație Tehnologică și Arte:

-

Prof. Vonica Mărioara
fac parte din corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Sibiu pentru anul școlar
2017-2018
sunt membră în Consiliul Consultativ al disciplinei Educație tehnologică
am desfășurat activitate de mentorat pentru un grup de studenți de la facultatea de inginerie
(Electromecanică, Electronică aplicată)
am participat la cursul „Profesorii metodiști și inspecția școlară‖, organizat de CCD Sibiu
februarie 2018
am făcut parte din Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale,
de la CNGL, sesiunea iunie-iulie, în calitate de profesor asistent, 16.02.2018
am organizat olimpiada la nivel de școală, ianuarie 2018 CNPAS
elevii calificați pentru faza județeană:
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-

-

-

-

-

- Dumitrache Mihaela – clasa a VII-a CNPAS
- Faghi Sebastian – clasa a VIII-a CNGL
am pregătit elevii pentru olimpiada județeană, februarie 2018
am făcut parte din Comisia de desfășurare a Olimpiadei de Educație tehnologică, faza
județeană, care a avut loc în data de 24 februarie, 1 martie 2017, la Liceul Teoretic „Constantin
Noica‖ Sibiu în calitate de profesor propunător, elaborator și evaluator
rezultate obținute la olimpiadă:
- Sîrbu Victor – Premiul III
- Gal Larisa – Mențiune
- Țăranu Denisa – Mențiune
- Șlarcu Ioana - Premiul I
- Milea Mădălina – Premiul III
- Macovei Alexandra – Mențiune
- Vlad Tudor – Premiul II
- Faghi Sebastian – Premiul I
- Cazan Karina – Premiul III
sunt membră în echipa de proiect (Școala mea colorată) din domeniul ecologie și protecția
mediului, CNGL parteneriat cu Școala Gimnazială nr 28 „Dan Barbilian‖ Constanța 2017-2018
am desfășurat în cadrul acestui proiect activități practice de confecționare obiecte decorative
din materiale reciclabile
am făcut parte din echipa de proiect „Lectura în imagini‖ începând cu anul școlar 2015 – 2016
și am participat la schimbul de experiență cu școlile partenere în cadrul atelierelor de creație
am pregătit elevul Faghi Sebastian pentru olimpiada de educație tehnologică – faza națională,
februarie – aprilie 2018
am organizat carnaval cu elevii claselor V-VII, de la CNPAS, martie 2018
am scris un articol „Compoziții grafice‖ în revista Laboratorul de idei nr. 14 – CNGL
am participat ca profesor însoțitor la Olimpiada de Educație tehnologică – faza națională, care
s-a desfășurat în perioada 2-6. 04.2018 în București
am participat, în calitate de coordonator al elevilor, la lansarea Campaniei de prevenire a
bullying-ului „Stop intimidare, start cooperare!‖ în data de 09.05.2018, la Sala Transilvania
Sibiu, Școala Gimnazială nr. 2 Sibiu
am făcut parte din Comisia de pentru inspecția la clasă pentru titularizarea cadrelor didactice,
centrul de concurs „Școala gimnazială Nicolae Iorga‖, în calitate de metodist, 17.05.2018
am participat în calitate de profesor asistent la Concursul Interjudețean „Gheorghe Lazăr –
junior‖ ediția a XIII-a , 19.05.2018 CNGL
am făcut parte din Comisia pentru obținerea certificatului de calificare profesională de nivel 4,
sesiunea iunie 2018, în calitate de membru evaluator la Liceul tehnologic „Avram Iancu‖,
29.05.2018
am participat la drumeția de la Porumbacu de jos, cu ocazia Zilei sportului la CNPAS împreună
cu elevii claselor V-VII, 05.06.2018 (ziua educației)
am publicat pe didactic.ro rebus pentru evaluarea cunoștințelor predate octombrie 2017
am derulat activități de orientare școlară și profesională a elevilor de gimnaziu de la Colegiul
Național „Gheorghe Lazăr‖ în cadrul parteneriatului cu Colegiul Tehnic Independența Sibiu,
mai 2018
Prof. Păltineanu Mihaela
am participat la consfătuirea prof. de informatică din luna septembrie 2017
am participat la întâlnirile organizate în cadrul catedrei
am participat la cercul metodic al profesorilor de informatică
am elaborat, aplicat și interpretat teste inițiale la clasele a IX-a
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am participat la activitățile desfășurate de Ziua Educației, 05.10.2017
am însoțit elevi la Cinematograful Arta pentru vizionarea filmului ―Octav‖, octombrie 2017
am participat la atelierul de scriere proiecte în cadrul evenimentului InfoDayErasmus+ 2017, la
CCD, în 13.10.2017
am participat la excursia organizată în Grecia împreună cu prof. Laura Pașcalău, prof. Liliana
Vulcu, prof. Cristina Robu, prof. Ioana Muntean, prof. Flavius Pașcalău și 40 de elevi în
perioada 20-26.10.2017
am participat la activitățile desfășurate cu ocazia zilei Colegiului Național Pedagogic „Andrei
Șaguna‖, noiembrie 2017
am jurizat la Balul Bobocilor care a avut loc la Clubul ―Liquid‖ în 08.12.2017
am desfășurat „Ora de Programare‖ - săptămâna „Hour of Code‖ - cu elevi din clasele a IX-a,
decembrie 2017
am fost vicepreședinte în comisia de la Olimpiada Județeană de Tehnologia Informației, în
aprilie 2018
am fost membru în comisia de organizare și evaluare la Concursul Național de Utilizarea
Calculatorului Dual PC, în aprilie 2018
am fost profesor evaluator la proba de evaluare a competențelor digitale a examenului de
bacalaureat sesiunea februarie 2018
am jurizat la Carnavalul de la ciclul liceal care a avut loc în sala festivă a colegiului
am participat la consiliile claselor de la ciclul liceal
Prof. Armenciu Claudia
Utilizare în procesul de predare / învățare / evaluare a platformei wikispaces.com pentru
portofolii electronice
Utilizare în procesul de predare / învățare / evaluare a platformei cu materiale
compdigitale.wikispaces.com
Utilizare în procesul de predare / învățare / evaluare a platformei edmodo.com
Utilizare platforma edmodo.com pentru evidenta notelor
Participare la sedințe de catedră.
Responsabil cerc metodic informatică gimnaziu
Responsabil revista Școlii Gimanziale Nr.1 Sibiu „Discipilus”
Realizare broșura Școlii Gimanziale Nr.1 Sibiu
Actualizare site-ul Școlii Gimanziale Nr.1 Sibiu
01.03.2018 –prezentare Aplicații web in procesul de predare-învățare – Cerc metodic
informatică gimnaziu
03.2018 – secretar comisia Simulare EN - Șc. Gimn. Nr. 1 Sibiu
03.2018 – participare Carnaval CNPAS
Redactare articol revista școlii Gimanziale Nr.1 Sibiu “Discipilus” - ‖Hour of code‖.
04.2018 – mențiune concurs Reviste Școlare - revista Școlii Gimanziale Nr.1 Sibiu
“Discipilus”
04.2018 - secretar comisie Olimpiada de TIC faza județeană
05. 2018 – Concurs National de utilizarea calculatorului Dual PC
- Vicepreședinte
- Evaluator
- participare cu elevi la secțiunile foto, afiș la Concurs National de utilizarea calculatorului
Dual PC
Nr.crt Nume prenume elev
Clasa
Scoala
Secțiunea Premiul
1.
Olariu Cosmin
XI E
CNPAS
foto
M
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05.2018 Concurs regional TopInfo - Membru comisie de organizare si evaluare, propunător
subiecte Nr.crt Nume prenume elev
Clasa
Scoala
Secțiunea Premiul
1. Dumitraș Andreea
III
IX D
CNPAS
Afiș
CNPAS
2. Morar Maria
I
IX D
Afiș
CNPAS
3. Petra Luiza
II
IX D
afiș
CNPAS
4. Stroia Radu
IX D
M
afiș
CNPAS
5. Damian Karina
XD
I
Ppt
Concurs interjudețean interdisciplinar Regii Virtuali 2018
Nume prenume
Clasa Scoala
Secțiunea
Premiul
elev
BALU MIHAI
10
CNPAS
geografie
M
DAMIAN
10
CNPAS
geografie
I
KARINA
3. MIHEȚ
10
CNPAS
geografie
III
ALEXANDRU
4. SELIȘTEAN
10
CNPAS
istorie
M
RALUCA
5. ONIȚIU
10
CNPAS
istorie
M
CRISTIANA
6. OPREA
10
CNPAS
istorie
III
ANASTASIA
7. BUNEA ELIZA
10
CNPAS
engleză
I
8. OPRIȘOR
10
CNPAS
engleză
M
TEODORA
9. CRISTEA
10
CNPAS
română
M
REBECA
Vizionat filmulețe și jocuri educative de pe platforma http://oradenet.salvaticopiii.ro/
code.org
Evaluator proba D- Competente Digitale Bacalaureat 2018 CNPAS
Secretar comisia Evaluare Națională - Cls. a VIII-a
Nr
crt
1.
2.

-

și

Prof. Florea Bianca
- Au fost organizate activități de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învățare.
IMPLICARE ÎN CADRUL COMISIEI METODICE
- în luna septembrie 2017- model proiectare anuală pe unități de învățare clasa a-V-a;
- în luna octombrie 2017- interasistență prof. Zauner Camelia, depunere proiect de specialitate
„Hans Hermann‖-concurs CAEN;
- în luna noiembrie 2017- „Legendele curcubeului‖, Proiectul Educativ județean ,,Festivalul
Culorilor - Dezvoltarea creativității și comunicării prin artă”- participare;
- în luna decembrie 2017- expoziție pictură tematică „Iarna pe uliță”; participare concurs
CAERI – „Magia Crăciunului”;
- în luna ianuarie 2018- participare Concurs internațional de specialitate – „Apa- miracol al
vieții” Litice, Macedonia;
- Consilierea cadrelor didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a
planificărilor semestriale s-a realizat prin interasistențe, diseminarea exemplelor de bune
practici, inspecții la clasă profesori debutanți;
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PROIECTE ȘI PARTENERIATE ȘCOLARE ÎNCHEIATE SAU LA CARE S-A PARTICIPAT
- Depunere proiect MEN – Concursul Național de artă plastică „Hans Hermann‖-2018 avizat în
CAEN 2017-2018/ organizator ;
- Proiecte tematice la nivelul unității școlare „Legendele curcubeului‖ și expoziție de pictură
tematică „Iarna pe uliță”;
- Proiectul Educativ județean ,,Festivalul Culorilor - Dezvoltarea creativității și comunicării
prin artă”,organizat de Colegiul Național ,,Octavian Goga‖ Sibiu - parteneriat educațional,
participare.
- Concurs de artă plastică ,CAERI 2017-2018– „Magia Crăciunului”- parteneriat educațional
ISJ Mehedinți;
- Concurs internațional de artă plastică – „Apa- miracol al vieții”, participare, Litice,
Macedonia, 2018;
- Promovarea imaginii școlii prin participarea la concursuri de specialitate, organizare de
expoziții și concursuri de artă plastică.
CURSURI DE PERFECTIONARE/SEMINARII/ CONFERINTE
 Cursuri de perfecționare: ―Abordarea interdisciplinară a curriculumului pentru învățământul
preuniversitar‖, 2017, CCD Sibiu;
 Conferința națională: “Inscursiune în curriculum”,CCD Botoșani, 2017;

-

-

-

-

Prof. Popesc Cornel
Activități metodice:
Întocmirea portofoliilor elevilor de la clasele de învățători educatori – solfegii, repertoriu de
cântece pentru grădiniță
Pregătirea ansamblului coral al colegiului, repetiții, selecția repertoriului – genuri muzicale
diverse, lucrări muzicale cu grad înalt de dificultate: folclor, colinde, muzică pop, balade rock
Cursuri de pregătire cu elevi ai liceului pentru:
o Instrumente de suflat (blockflöte, flaut, nai)
o Pian
o Introducere în arta dirijorală
o Canto
Activități cultural-artistice
Concert de colinde – Catedrala Ortodoxă
Concert de colinde – Opera comică, București, 17 decembrie 2017
Prof. Zauner Claudia
Civilizații arhaice, clasele a XI-a C, D, E – reprezentarea unor motive din civilizațiile arhaice
prezente pe teritoriul României: Cucuteni, Vădastra, Hamangia, Blidari, octombrie-noiembrie
2017
Activitate de parteneriat cu „Firme de produse lactate‖, realizarea unor creații artistice
bidimensionale și tridimensionale, ianuarie 2017

5. Informare privind activitatea membrilor catedrei de limbi moderne în anul școlar 2017 –
2018
La începutul anului profesorii catedrei au depus la termen documentele de proiectare anuală –
elaborate conform cu programele în vigoare. De asemenea au elaborat, aplicat testele predictive ale
căror rezultate le-au analizat în urma aplicării acestora la clasă.
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În cadrul ședințelor de catedră s-au discutat modalități de motivare a elevilor și de îmbunătățire
a pregătirii acestora în vederea susținerii probei orale sau scrise la bacalaureat dar și a atingerii
nivelurilor de competențe prevăzute, conform Cadrului European al Limbilor.
Prof. Anca Ilicuță
1. Actualizarea portofoliului profesional, a dosarului personal și a mapei de activități și materiale
didactice personale
2. Elaborarea testelor predictive/inițiale și recapitulative/finale la toate clasele, corectarea și analiza
rezultatelor; stabilirea strategiilor recuperatorii
3. Utilizarea de strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al învățării și formarea
competentelor specifice, folosind frecvent metode activ-participative
4. Desfășurarea de activități dedicate diversității culturale și lingvistice de Ziua Europeană a
Limbilor Străine, septembrie 2017
5. Planificarea și organizarea programului pentru săptămâna „Școala altfel‖, septembrie 2017, și
informarea părinților asupra programului stabilit
6. Participarea la cursurile de formare pentru proiecte în programul Erasmus+: octombrie- decembrie
2017 ; februarie-martie 2018
7. Aplicarea pentru proiectul Erasmus+, completarea formularelor de candidatura pentru proiectul
KA229, martie 2018
8. Participarea la workshop-ul ―Cambridge English‖, organizat de European Examination Centre,
noiembrie 2017
9. Participarea la sărbătoarea Zilei Colegiului, noiembrie 2017
10. Vizionare film artistic ―Oscar‖ 1991, urmat de dezbatere cu clasa a XII-a, noiembrie 2017
11. Întocmirea subiectelor și a grilelor de evaluare pentru lucrările semestriale ale tuturor claselor,
decembrie 2017
12. Organizarea activităților dedicate sărbătorilor de iarna, propuse și susținute împreună cu elevii,
decembrie 2017
13. Participarea la organizarea, desfășurarea Olimpiadei de limba engleză și evaluarea lucrărilor,
fazele școlară și locală, ianuarie – februarie 2018
14. Folosirea TIC în activitatea de proiectare, atât a planificărilor calendaristice cât și a testelor, fiselor
de lucru și a materialelor didactice
15. Pregătirea elevilor participanți la Concursul Național de creație și interpretare ―Speak Out―,
ianuarie- februarie 2018
16. Participarea, în calitate de profesor îndrumător și evaluator și membru al juriului la Concursul
Național de creație și interpretare ―Speak Out―, fazele locală și națională, martie-mai 2017
17. Coordonarea trupei de teatru ― Incognito‖ a Colegiului Național Pedagogic ―A. Șaguna‖, în
vederea participării la Festivalul de teatru pentru liceeni, ― Sibiu Plays‖, proiect organizat în
colaborare cu Teatrul ―Gong‖ Sibiu
18. Participarea la cursurile de abilitare a corpului de profesori metodiști ai ISJ, Sibiu, mai 2018
19. Pregătirea și îndrumarea elevilor din clasele terminale în vederea susținerii examenului de
bacalaureat și a atestatului de competență lingvistică, organizarea de ore de pregătire suplimentara
pentru aceste examene, mai-iunie 2018
20. Organizarea și evaluarea elevilor la examenul de atestare a competentei lingvistice, la clasele cu
profil bilingv și pedagogic, mai 2018
21. Desfășurarea practicii pedagogice conform planificării pe tot parcursul anului școlar, colaborarea
continuă cu învățătorii
22. Ca profesor – diriginte: întocmirea/actualizarea fiselor psiho-pedagogice ale elevilor clasei a XII-a
C, organizarea de activități extrașcolare: plimbări cu bicicletele, consultații cu părinții, informarea
permanentă a acestora asupra calendarului examenului național de Bacalaureat 2018
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Organizarea activităților de încheiere a anului școlar, iunie 2018
Voluntar permanent al Fundației UCOS, „Un copil, o speranță‖, Sibiu
Membru EDAR- Educational Drama Association în Education
Profesor-membru în Comisia de mobilitate la nivelul CNP ‗A. Șaguna‘, în baza deciziei
directorului
27. Membru-asistent al Comisiei de organizare a simulării examenelor naționale în anul 2017-2018, la
Colegiul Național Pedagogic „A. Șaguna‖
28. Membru în Comisia de lucru pentru scrierea subiectelor și în Comisia de examinare a
competențelor lingvistice - Atestat, mai 2018, la Colegiul Național Pedagogic „A. Șaguna‖
23.
24.
25.
26.

Prof. Oana Marghitoiu
1. Olimpiada:
Am participat la Olimpiada de limba engleză organizată la nivel local (ca profesor organizator,
supraveghetor și corector)
2. Concurs național:
 Participare ca profesor evaluator la concursul de discursuri English Speaking Union desfășurat
la Colegiul Național Gh. Lazăr Sibiu, atât la etapa locală cât și la cea județeană. Tot la acest
concurs am activat și ca profesor îndrumător pentru elevele Vasiu Ariana și Chis Daria.
 Profesor îndrumător pentru elevii clasei X C care au participat la Concursul de traduceri
organizat de ULBS – 8 noiembrie 2017
3. Simpozioane, seminarii, comunicări științifice:
Am participat la Conferința RATE – Cluj Napoca, 17-19 noiembrie 2017.
4. Formare continuă:
Participare la workshop-ul Cambridge English, organizat de European Examination Centre, 24
noiembrie 2017
Cursul de metodiști Organizat de CCD Sibiu, mai 2018
5. Alte activități:
 Sunt metodist și membru în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu
 Sunt șef al catedrei de Limbi moderne și coordonez activitatea acesteia.
 Am desfășurat activități dedicate diversității culturale și lingvistice de Ziua Europeană a
Limbilor Străine, septembrie 2017
 18-20.09.2017: Lecții din cadrul proiectului The World's Largest Lesson; Titlurile lectiilor: The
humanitarian perspective – Is there only one way? și Understanding the challenge of finite
resources, clasa a X-a C
 Am participat la„ Ziua Liceului‖ alături de elevii clasei a X-a C, în data de 29 noiembrie
 Am participat alături de clasa a X-a C la Balul Bobocilor care a avut loc în data de 8.12.2017
 Am pregătit și îndrumat elevii din clasele terminale în vederea susținerii examenului de
bacalaureat și a atestatului de competență lingvistică
 Am planificat și organizat programul pentru Săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun!
 Am prezentat oferta scolii pentru secția bilingva clasa a IX – a, în cadrul Zilei Porților Deschise
 Am fost profesor evaluator în cadrul examenului pentru admiterea în clasa a IX – a bilingv
 Am făcut parte din comisia pentru susținerea probei practice din cadrul concursului de
titularizare
 Am fost secretarul comisiei pentru acordarea atestatului lingvistic
 Am participat ca profesor însoțitor în excursia organizata în Italia, alături de elevi și profesori
CNPASS, mai 2018
Prof. Cristina Duda
22

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna“ Sibiu
Aleea Turnu Roșu, Nr. 2
RO - 550361 Sibiu
 0269-434002; Fax: 0269-433410
E-mail: cnpas_sb@yahoo.com; www.cnandreisaguna.ro

Am organizat activități legate de Ziua limbilor străine – 26.09.2017 - CNPAS traduceri IX B
Am participat la Ziua liceului -29.11.2017,CNPAS, cl. X C
Curs FCE and CAE-teenagers ahead! Mind the gap, 24.11 2017, organizat de CCD
Concurs de traduceri ULBS, 08.12.3017 -1 eleva cl .X C
Balul bobocilor, 08.12.2017
Participarea la organizarea, desfășurarea Olimpiadei de limba engleză și evaluarea lucrărilor, fazele
scolară și locala, ianuarie – februarie 2018
7. Pregatirea elevilor participanti la Concursul Național de creație și interpretare ―Speak Out―,
ianuarie- februarie 2018
8. Participarea la cursurile de abilitare a corpului de profesori metodisti ai ISJ, Sibiu, mai 2018
9. Membru în Comisia de examinare a competențelor lingvistice - Atestat, mai 2018, la Colegiul
Național Pedagogic ―A. Șaguna
10. Profesor mentor pentru studentii ULBS în perioada martie – mai 2018
11. Am fost profesor evaluator în cadrul examenului pentru admiterea în clasa a IXa bilingv
12. Am fost profesor evaluator în cadrul examenului EN VI – mai 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prof. Anca Popa
1. Am efectuat testarea inițială a elevilor, am desfășurat activități de predare învăţare, evaluare și am
adaptat cunoștințele potrivit nivelului claselor.
2. In perioada Școala Altfel, am organizat excursie la Brașov – Bran – Peleș (clasele a V a, A VI a, A
VII a, 26 octombrie), am vizionat un film educativ la Astra Film, am efectuat o vizita la ISU,
Sibiu, 24 octombrie 2017, am organizat jocuri educative în limba engleza).
3. Am realizat un colaj de traduceri de poezii și citate celebre cu tema Dragostea cu ocazia Zilei
Colegiului National Pedagogic A. Șaguna, clasa a XII a A, 29 noiembrie 2017.
4. Am susținut o lecție CLIL sub forma unei vizite la Muzeul de Științele Naturale, Sibiu pentru a
consolida cunoștințele legate de clasificarea animalelor în limba engleza, clasa a Va, decembrie
2017
5. Am publicat lucrarea Reading Racial and Social Backgrounds Between the lines în Philip Roth‘s
The Human Stain, ISSN 1583-6401, East –West Cultural Passage vol. 16, LBUS Press.
6. Am prezentat un aspect din cercetarea mea doctorală Gendered Cities în Philip Roth‘s The
Counterlife la conferința internațională The Politics of Space and The Humanities, The School of
English, Aristotle University în colaborare cu The Hellenic Association for American Studies and
the Fulbright Foundation Greece, Tesalonic, Grecia, 15-17 decembrie 2018.
7. Am corectat lucrări la faza pe scoală a Olimpiadei de limba engleza.
Prof. Cristiana Moise-Barac
1. Parteneriate- Parteneriat educațional cu Liceul Teoretic Gustav Gundisch Cisnadie- concurs
regional care se va desfașura în semestrul II.
2. Serbări școlare- Participare la următoarele serbări de Craciun, desfășurate în școală, în sala
festivă: cu clasa pregătitoare în data de 15.12.2017, cu clasa a II-a, în data de 19.12.2017 și cu
clasa I, în data de 21.12.2017. Elevii au recitat poezii și au cântat colinde în limba engleză pentru
Moș Crăciun.
3. Spectacole, vizionări- Am vizionat filmul „Octav‖ la cinema Astra cu clasa a IX-a D cu ocazia
celebrării Zilei Internaționale a Educației; am vizionat filmul „Drumul spre victorie‖ în data de
19.10.2017 în sala Auditorium a ULBS în cadrul festivalului Astrafilm cu clasa a IX-a D.
4. Alte activități Am inaugurat un sistem de recompensa pentru elevii claselor II-IV. Medalia Star Student este
înmânată la fiecare ora la aceste clase, pentru elevul care este cel mai activ și are și un
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comportament de apreciat la ora de limba engleză. Elevul Star student ia medalia acasă și o
aduce la ora de curs următoare.
Am sărbătorit alături de elevii clasei a IX-a D Ziua Europeană a Limbilor Moderne în data de
26 septembrie 2017. Elevii au realizat două proiecte pe această temă.
Am participat la„ Ziua Liceului‖ alături de elevii clasei a IX-a D, în data de 29 noiembrie,
realizând un proiect pe tema toleranței.
în săptămâna dinaintea vacanței de Crăciun am ținut lecții despre tradițiile de Crăciun în Anglia
și vocabularul specific acestei sărbători la clasele CP-IV, am realizat proiecte cu aceeași temă
și am învățat cântece și poezii pentru serbare. Am realizat obiecte decorative pentru bazar
alături de elevii din clasele CP și a IV-a. Elevii au fost recompensați cu bomboane și medalii de
la Saint Nick și Santa Claus.
Am implicat elevii clasei a IX-a D într-o acțiune de voluntariat, elevii au împachetat cadouri
care au ajuns la școlile cu elevi nevoiași din satele din apropierea Sibiului prin intermediul
asociației Shoebox.
Am participat alături de clasa a IX-a D la Balul Bobocilor care a avut loc în data de 8.12.2017.
Fac parte din comisia Limbă și comunicare, catedra de Limbi moderne, postul de limba
franceză-limba engleză. Am întocmit documentele necesare respectiv planificările anuale,
calendaristice și pe unități de învățare; am întocmit, administrat și analizat testele inițiale la
limba franceza- clasele VIA, VIIA, XIIE și limba engleză- cls. a IX-a, a II-a A, a III-a A, a IVa A; am intocmit un plan de intervenție pentru îmbunătățirea rezultatelor propunând anumite
măsuri de remediere în urma analizei rezultatelor testelor inițiale; am confecționat materialele
didactice de care am avut nevoie la clasă, respectiv cartonașe, postere, marionete, fișe de lucru,
cd-uri, materiale auxiliare.
Întocmire procesele- verbale pentru CA, fiind secretarul CA.
Participare la consfătuirile profesorilor de limba engleză și limba franceză la întâlnirea cu
reprezentanții Institutului Francez și la Cercul metodic al profesorilor de limba engleză din
data.de 26.10.2017.

Prof. Ramona Mărginean
1. Întocmirea portofoliului profesorului
2. Procurarea programelor școlare în vigoare;
3. Selectarea furnizorilor de curriculum (manuale) din oferta celor acreditate de minister;
4. Întocmirea planificărilor anuale;
5. Analiza evaluării predictive și elaborarea unor planuri de remediere;
6. Elaborarea de itemi după modelul testelor naționale;
7. Realizarea unor ore de pregătire suplimentară în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și
competențelor;
8. Pregătirea elevilor pentru olimpiada de limba engleză desfășurată în școală;
9. Participarea la concursul național de creativitate în limba engleză „Speak out‖ cu elevi ai claselor
a X-a, a XI-a și a XII-a;
10. Implicarea în activitățile Comisiei de Bacalaureat și a Comisiei de Admitere în calitate de
profesor evaluator sau asistent;
11. Participarea la cercul de lectură „Peda citește‖ desfășurat în școală;
12. Întocmirea de documente specifice ca profesor diriginte al clasei a XII-a D;
13. Coordonarea practicii pedagogice pentru elevii clasei a XII-a D;
14. Organizarea unei excursii la Brașov alături de clasa a XII-a D;
15. Participarea la cercul de lectură din Păltiniș alături de elevi din clasa a X-a B și X E;
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16. Participarea la lansări de cărți cu elevi ai clasei a XI-A E și însoțirea elevilor din mai multe clase
la Teatrul Gong pentru vizionarea unei piese de teatru ;
17. Prezentarea la întâlniri ale cercului de lectură din cadrul liceului;
18. Pregătirea unor lecții speciale de Halloween și de Crăciun;
19. Participarea la un curs axat pe modalități de elaborare a unui proiect european;
20. Participarea la organizarea cercului de lingvistică din liceu.
Prof. Mihaela Filip
Rezultate - Limba Spaniola
Premiul I la faza județeană a Olimpiadei de limbi romanice - POPA BETUEL, XIC
Premiul II la faza județeană a Olimpiadei de limbi romanice - IVAN ANDRA, XIB
Premiu special la faza națională a Olimpiadei de limbi romanice - POPA BETUEL, XIC
Concursul de traduceri în limba spaniolă „Octavian Goga sau poetul pătimirii noastre în mileniul III‖,
aprilie 2018
POPA BETUEL, premiul I
IVAN ANDRA, premiul III
Prof. Anda Ionaș
Proiectarea activității
Pentru proiectarea activității am studiat programa școlară, planul de învățământ și alte documente
existente în portofoliul personal. Am întocmit planificările calendaristice, precum și proiectarea pe
unități de învăţare, corelând conținuturile disciplinei cu obiectivele urmărite. Sunt atentă să identific
sursele informaționale adecvate conținuturilor, folosesc metode modeme, astfel încât lecțiile să fie
antrenante, sa nu solicite atât de mult memorarea, ci gândirea divergentă. Am realizat modele de
proiectare didactice, fișe de lucru pentru majoritatea lecțiilor.
Realizarea activitatilor didactice
In cadrul lectiilor apelez la strategii didactice care sa transforme elevul intr-un factor activ al propriei
formari. Metodele pe care le utilizez solicita participarea creativa., materialele didactice sunt
interesante și atractive. Folosesc mijloace TIC (lectii interactice, CD-uri, prezentari powerpoint,
filmulete în care este utilizat vocabularul propus de programe și de manualele scolare, pentru ca elevii
sa aiba acces la pronuntia vorbitorilor nativi).
Evaluarea rezultatelorînvățării
La inceputul anului scolar evaluarea initials a fost realizata de cadrul didactic titular al postului (prof.
Marinela Secu). având în vedere faptul ca mi-am inceput activitatea abia la 1 octombrie 2017, eu am
realizat doar evaluarile continue și pe cele sumative, pe care insa le-am corelat cu evaluareainițială a
profesorului titular, având permanet în vedere progresul scolar. Prin aceste evaluari am urmarit
realizarea unei ierarhii în interiorul clasei, dar mai ales observarea evolutiei la limba franceza a fiecarui
elev în parte, deci o evaluare în raport cu situatia de la inceputul anului scolar. Am folosit atat
metodele clasice de evaluare (testele scrise, evaluarea orala, evaluarea activității în ansamblu pe un
intreg semestru) dar și moderne (proiecte, portofolii, chestionare, etc). Evaluarea elevilor este un
barometru și pentru cadrul didactic, motiv pentru care am incercat pe tot parcursul anului scolar sa imi
adaptez metodele de predare la nevoile elevilor, sa identific modalitatile cele mai potrivite prin care
continuturile învățării ar putea deveni atractive și stimulative, prin care fiecare elev si-ar putea atinge
potentialul maxim.
Managementul clasei de elevi
Am incercat tot timpul sa creez un cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor în conformitate cu
particularitatile clasei și ale fiecarui elev în parte. Am cautat sä cunosc elevii, sa aplanez situatiile
conflictuale, am mizat pe o buna comunicare în timpul orelor de curs, dar și în tipul activitatilor
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extrascolare și pe respectul reciproc. Le-am prezentat elevilor regulile de conduita și am urmarit
permanet respectarea lor.
Managementul carierei și al dezvoltarii profesionale
Am sustinut o lectie deschisa cu participarea d-nelor directoare la inceputul anului scolar. Am folosit
mereu materiale didactice variate, care sa stimuleze creativitatea elevilor, și m-am bazat pe sugestiile
primite în cadrul cercurilor metodice. Am fost profesor —supraveghetor la olimpiada de lingvistica,
evaluator pentru limba romana la bacalaureat și profesor-supraveghetor la simularea examenului de
bacalaureat. Am publicat articole în reviste de specialitate, am participat ca formabil la un curs în
cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Am efectuat cu regularitate serviciul pe
scoala, am avut relatii armonioase cu ceilalti colegi, am promovat atitudini morale și civice.
Contributii la dezvoltarea institutionala și la promovarea imaginii unitatii scolare
Am realizat parteneriate cu Asociatia de Prietenie Iile-et-Vilaine Sibiu și cu festivalul de teatru
francofon Scenofest 2017, organizat de Universitatea "Lucian Blaga", în cadrul caruia am participat la
o masa rotunda având ca tema predarea limbii franceze în scolile sibiene. Oferta educationala a scolii
am promovat-o de cate ori am avut ocazia în cercurile de prieteni și cunoscuti. Am abordat în timpul
orelor de curs, la temele privind adolescenta și relatiile parinti-copii și problema combaterii violentei și
a comportamentelor nesanatoase în mediul scolar, în familie și în societate. Am participat la actiuni
ISU pentru prevenirea incendiilor și cutremurelor. M-am implicat activ în crearea unei culturi a
calitatii la nivel institutional.
Prof. Gloria Peligrad
1. Am organizat activități legate de Ziua limbilor străine -26.09.2017
2. Am participat la Ziua liceului -29.11.2017,CNPAS,
3. Balul bobocilor, 08.12.2017
4. Participarea la organizarea, desfășurarea Olimpiadei de limba engleză și evaluarea lucrărilor,
fazele școlară și locală, ianuarie – februarie 2018
5. Am însoțit lotul județean la faza națională a Olimpiadei de limba germană
Prof. Corina Chipei
1. Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și
adaptarea acestora la particularitatile clasei. Parcurgerea programei scolare integral și particularizarea
proiectarii pentru predarea în limbile minoritatilor. Realizarea proiectarii activității în format
electronic.
2. Utilizarea de strategii didactice care asigura caracterul aplicativ alînvățării și formarea
competentelor specifice, mai ales în cadrul orelor la profilul pedagogic, folosind frecvent metode
activ-participative. Utilizarea de manuale și auxiliare autorizate, material didactic și mijloace didactice
existente în scoala (video-prioectorul).
3. Asigurarea transparentei criteriilor și procedurilor de evaluare, aplicarea de teste predictive,
interpretarea și comunicarea rezultatele elevilor și parintilor. Utilizarea de diverse instrumente de
evaluare.
4. Implicarea în organizarea activitatilor metodice la nivelul catedrei și folosirea de materiale
didactice auxiliare și informatii primite la cursurile de formare. Participarea la activitatile metodice la
nivel local și judetean (profesor corector la olimpiada de limba germana).
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6. Informare privind activitatea membrilor catedrei de matematică și științe în anul școlar 2017
– 2018
În cadrul comisiei metodice s-au desfășurat următoarele întâlniri metodice:
Alegerea responsabilului ariei curriculare – 04 septembrie 2017.
Întocmirea planului de activitate la nivelul comisiei - 26 septembrie 2017.
Analiza rezultatelor obținute la testele inițiale - 31 octombrie 2017.
Planificarea olimpiadelor locale - 28 noiembrie 2017.
Prelucrarea în cadrul Comisiei Metodice a Procedurii Operaționale Privind Realizarea Rețelelor de
Resurse Educaționale Deschise (RED) - 19 decembrie 2017.
- Analiza rezultatelor obținute pe semestrul I – 23 ianuarie 2018.
- Propuneri privind achiziționarea de auxiliare pentru semestrul II - 14 februarie 2018.
- Prezentarea și analiza rezultatelor obținute la olimpiade - 15 martie 2018.
- Analiza rezultatelor obţinute la simulările examenelor naționale și stabilirea unui plan de masuri –
24 aprilie 2018.
- Utilizarea softului educațional – 15 mai 2018.
- Analiza rezultatelor obținute de elevi în anul școlar 2016-2017 – 12 iunie 2018.
2. Membrii catedrei au asigurat parcurgerea integrală a materiei în conformitate cu programa,
întocmind riguros planificările calendaristice.
3. Membrii catedrei :
Director prof. Țălnariu Rodica
Prof. Brezai Liviu
Prof. Vulcu Liliana
Prof. Pașcalău Flavius
Prof. Pașcalău Laura
Prof. Baumgärtner Daniela
Prof. Sîrbu Monica
Prof. Knoppik Waldemar
au desfășurat următoarele acțiuni:
a) Activitatea didactică:
1. Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislației în vigoare în format electronic.
2. Proiectarea pe unități de învățare în care se ține cont de interpretarea testelor inițiale.
3. Proiectarea lecțiilor asistate.
4. Parcurgerea integrală a programei școlare.
5. Elaborarea de fișe de lucru individuale și de grup a activităților experimentale, proiecte și referate.
6. Utilizarea materialelor didactice și mijloacelor existente în școală, a manualelor auxiliare,
mijloacelor media din dotarea școlii, a metodelor activ-participative.
7. Folosirea de materiale auxiliare și informații primite la cursurile de perfecționare.
8. Evaluările scrise prezintă bareme de evaluare cunoscute de către elevi, lucrările scrise sunt
corectate și rezultatele comunicate elevilor în maxim două săptămâni, iar notele sunt trecute
ritmic în catalog.
9. Organizarea de activități cuprinse în planul managerial al școlii; pregătire cu elevii clasei a XII-a
pentru Examenul de Bacalaureat, iar cu elevii celorlalte clase pentru concursuri si olimpiade.
1.
-

Rezultatele la matematică la simularea examenului de bacalaureat, martie 2018
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Clasa
XI
XII

total
79
81

sub 5
46
11

5-5,99
19
13

6-6,99
9
23

7-7,99
4
26

8-8,99
1
7

9.9,99
0
1

media
4,68
6,46

promovabilitate
36,71%
86,41%

Rezultatele la matematică la examenul de bacalaureat, 2018
total
84

sub 5
0

5-5,99
8

6-6,99
8

7-7,99
27

8-8,99
35

9-9,99
6

10
0

media
7,77

promovabilitate
100%

Compararea rezultatelor la matematică la simulare și apoi la bacalaureat

simulare
bac

sub 5
11
0

5-5,99
13
8

6-6,99
23
8

7-7,99
26
27

8-8,99
7
35

9-9,99
1
6

10
0
0

total
81
84

simulare
bac

b) Managementul colectivului de elevi:
1. Întocmirea planificărilor calendaristice a activităților extracurriculare.
2. Stabilirea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs și „Regulamentului de ordine
interioară‖;
3. Stabilirea orelor de consiliere cu părinții;
4. Tratarea diferențiată a elevilor cu nevoi speciale, recompensarea și evidențierea elevilor cu
rezultate deosebite la învățătură sau participarea la activități extra școlare.
c) Managementul carierei și al dezvoltării profesionale:
Prof. Brezai Liviu
- Responsabil Comisie PSI, ISUJ.
- Activități specifice în cadrul Comisiei PSI, ISUJ.
- Membru în subcomisia de inventariere a laboratorului de chimie-fizică.
- Participarea la activități metodice la nivel local și județean;
- Membru în comisiile de organizare a simulării examenului de Bacalaureat.
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Prof.
-

Membru în Comisia de organizare a Competențelor in cadrul examenului de Bacalaureat.
Participarea în cadrul comisiei la ședințele metodice lunare.
Vulcu Liliana
Responsabil „Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă‖.
Membru în subcomisia de inventariere a laboratorului de chimie-fizică.
Realizarea inventarului aparaturii și substanțelor din laboratorul de chimie.
Participarea la cursul de formare - Abilitarea profesorilor metodi ști în perioada 07.0521.05.2018
Participarea la activități metodice la nivel local și județean.
Profesor supraveghetor în Comisia de Simulare a examenului de bacalaureat martie 2018.
Profesor supraveghetor în Comisia de admitere pentru desfă șurarea probelor de abtitudini în
sesiunea mai 2018
Profesor corector Comisia de organizare și administrare a Evaluărilor Naționale de la finalul
claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, mai 2018.
Profesor supraveghetor în Comisia de admitere pentru desfă șurarea probelor de aptitudini în
sesiunea mai 2018
Membru în Comisia de organizare a simulării examenului de Bacalaureat.
Participarea în cadrul comisiei la ședințele metodice lunare.

Prof. Pașcalău Flavius
- Responsabil Comisie metodică „Matematică și științe‖.
- Participare la consfătuiri pentru disciplina matematică atât la gimnaziu cât și la liceu în
15.09.2017.
- Organizarea în cadrul comisiei a ședințelor metodice lunare.
- Elaborarea programei pentru o disciplină opțională la clasele a VIII-a „Matematica în viața
cotidiană‖,
a XII-a B „Complemente de Matematică‖, care au fost apoi incluse în oferta educațională.
- Pregătire cu elevii claselor, a XI-a B pentru simularea Examenul de Bacalaureat, a V,VI,VII-a
pentru Olimpiada de Matematică, iar cu cei de a IX-a pentru Concursul de Matematică Aplicată „
ASTRA‖.
- Participarea la cursurile de formare:
Elemente de implementare a Programei de Matematică la clasa a V-a în 16.09.2017;
Abilitarea profesorilor metodi ști în perioada 07.05.-21.05.2018
- Participarea la Cercul metodic organizat la CNGL Sibiu la nivel de municipiu în data de
22.01.2018
- Elaborare subiect pentru Concursul de Matematică Aplicată „ ASTRA‖ etapa locală, clasa a
IX-a profil uman.
- Participarea cu elevi din clasa a VI-a la concursul Aurel Vlaicu organizat de CNGL Sibiu în
data de 27.01 2018.
- Participarea cu elevi din clasa a VII-a la concursul Independența în 12.05.201
- Participarea în calitate de profesor evaluator la:
Olimpiada de Matematică faza locală 24.02.2018;
Olimpiada de Matematică faza județeană 10.03.2018;
Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie 2018.
- Membru în comisiile de organizare a simulării examenului de Bacalaureat.
- Membru în Comisia de organizare a Competențelor în cadrul examenului de Bacalaureat.
- Participarea la Tabăra de Matematică de la Râu Sadului în calitate de profesor însoțitor și
lector, în perioada 27.08-03.09.2018
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Prof. Pașcalău Laura
- Organizarea și participarea la întâlnirea anuală a SSMR și cerc metodic profesori liceu la nivel
de
municipiu, organizat la CT Independența în data de 11.12.2017.
- Elaborare subiect pentru Concursul de Matematică Aplicată „ ASTRA‖ etapa locală, clasa a
IX-a profil uman.
- Pregătire cu elevii claselor a XII-a A, B pentru examenul de Bacalaureat, a XI-a A pentru
simularea Examenul de Bacalaureat, iar cu cei de a IX-a și a X-a pentru Concursul de
Matematică Aplicată „ASTRA‖ Olimpiada de Matematică
- Participarea la cursul de formare - Abilitarea profesorilor metodi ști în perioada 07.0521.05.2018
- Participarea în calitate de profesor evaluator la:
Olimpiada de Matematică faza locală 24.02.2018;
Olimpiada de Matematică faza județeană 10.03.2018;
Concursul Interjudețean de Matematică ―Gheorghe Lazăr‖ Sibiu 17.03.2018;
Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie 2018.
- Participarea la simpozionul județean „ Școala între tradiție și modernitate‖ cu lucrarea „Jocul
didactic‖ 11.05.2018.
- Membru în comisiile de organizare a simulării examenului de Bacalaureat.
- Membru în Comisia de organizare a Competențelor în cadrul examenului de Bacalaureat.
- Participarea la parteneriat cu Colegiul Tehnic Independența Sibiu.
- Participarea în cadrul comisiei la ședințele metodice lunare.
Prof. Baumgärtner Daniela
- Elaborarea de fișe de lucru individuale și de grup, proiecte și referate.
- Pregătire cu elevii claselor a XII-a D pentru examenul de Bacalaureat, a XI-a D pentru
simularea Examenul de Bacalaureat.
- Participarea la cursul de formare - Abilitarea profesorilor metodiști în perioada 07.0521.05.2018
- Membru în comisiile de organizare a simulării examenului de Bacalaureat.
- Membru în Comisia de organizare a Competențelor în cadrul examenului de Bacalaureat.
- Participarea în cadrul comisiei la ședințele metodice lunare.
Prof. Sîrbu Monica
- Tratarea diferențiată a elevilor cu nevoi speciale, recompensarea și evidențierea elevilor cu
rezultate deosebite la învățătură sau participarea la activități extra școlare.
- Pregătirea echipajului „Sanitarii pricepuți‖ pentru etapa județeană – mai 2018; obținerea
locului I.
- Participarea în calitate de profesor însoțitor la etapa națională a concursului „Sanitarii
pricepuți‖ la Poiana Pinului, județul Buzău – iulie 2018.
- Participarea în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de Biologie faza județeană – martie
2018.
- Participarea într-un proiect de cercetare a biodiversității zonelor umede ale Dunării – mai si
iulie 2018.
- Participarea în calitate de profesor asistent la Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie 2018
- Membru în comisiile de organizare a simulării examenului de Bacalaureat.
- Membru în Comisia de organizare a Competențelor în cadrul examenului de Bacalaureat.
- Participarea în cadrul comisiei la ședințele metodice lunare..
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7. Informare privind activitatea membrilor catedrei de pedagogie – psihologie în anul școlar
2017 – 2018
Membrii catedrei:
1. Muleșiu Monica
2. Muntean Ioana
3. Zoppelt Diana
- Testele inițiale și interpretarea lor, precum și masurile de remediere a progresului școlar (toată
catedra)
- Pregătirea elevilor pentru olimpiada naționala de Pedagogie și Psihologie (toată catedra)
- Parteneriate școlare:
- Parteneriat Grădinița 33 – proiecte educaționale (Muleșiu Monica) –clasele a IX, XI –a
- Parteneriat Grădinița „Elefănțelul curios‖ (Zoppelt Diana, Muntean Ioana)
- Participare la festivalul de film documentar Astra Film Junior (17-21.10.2017).
- Participare în calitate de referent la Ziua Dascălului Transilvănean organizată la Sibiu
(octombrie 2017).
- Participare în calitate de membru al echipei de planificări (Planungsgruppe) la întâlnirile
periodice organizate la Zentrum fur Lehrerfortbildung (ZfL).
- Publicarea traducerii în limba română a studiului științific național în colaborare cu Centrul
pentru Formare în Limba Germana și Universitatea Lucian Blaga și Universitatea Oldenburg
din Germania cu tema „Situația învățământului în limba germană din România‖ sub tutela ZfL.
- Participare la ședința responsabililor comisiilor de dezvoltare și perfecționare a cadrelor
didactice. Întocmirea dosarului școlii pentru comisia de formare continuă a personalului
didactic.
- Participare la Ziua CNPAS (24.11.2017) cu proiecte
- Organizarea olimpiadei județene de Pedagogie și Psihologie martie 2018.
- Participarea elevelor din clasele IX-XII, secția română, la olimpiada de Pedagogie-Psihologie
Sighetul Marmației aprilie 2018.
- Obținerea următoarelor rezultate:
 Mențiune: Achim Briena, clasa a XII-a, Didactici inovative – prof. Mulesiu Monica
 Mențiune: Psiho – Pedagogie specială, prof. Muntean Ioana
- Continuarea colaborării cu școala postliceala de profil pedagogic din Hamburg (Staatliche
Fachschule für Soziale Pädagogik), Germania, și Jugendzentrum Selistat încadrul proiectului
international Kinderspielstadt Danubius. La proiect participa în calitate de 16 elevi ai profilului
pedagogic, secția germana.
- participare și activare în grupul național de lucru al învățământului pedagogic: Întruniri la
Bran, Brașov.
- Participare la ședința responsabililor comisiilor de dezvoltare și perfecționare a cadrelor
didactice. Întocmirea dosarului școlii pentru comisia de formare continuă a personalului
didactic.
- Organizarea și asigurarea bunei desfășurări a practicii pedagogice, a studenților de la ULBS
(Psihologie, Asistenta Sociala, Sociologie) (Muleșiu Monica)
- Organizarea și asigurarea bunei desfășurări a practicii pedagogice (toată catedra)
- Expoziție cu mărțișoare – tradiții și obiceiuri (in colaborare cu Grădinița nr. 33 la Agenția de
Mediu, Muleșiu Monica clasele a X –a, martie 2018)
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-

-

Organizarea examenului de atestare a competentelor profesionale.(Educatori-Învățători) mai
2018
Participarea la manifestările legate de ziua copilului(Grădinița nr. 33)
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, membrii catedrei au fost preocupați de creșterea calității
procesului instructiv-educativ, realizându-se parcurgerea programelor școlare cu respectarea
riguroasă a obiectivelor și competențelor pe care acestea le propun.
Toate cadrele didactice au realizat corespunzător planificarea semestrială, în care s-a ținut cont
de interpretarea rezultatelor obţinute la testele inițiale, incluzând ore care au vizat
îmbunătățirea semnificativă a situației școlare. Atât testele inițiale cât și cele aplicate pe
parcurs, respectă obiectivele de evaluare și prezintă bareme de corectare, fiind propuse măsuri
de îmbunătățire a rezultatelor obţinute.
Cadrele didactice au fost preocupate în permanență de utilizarea metodelor activ-participative.

8. Informare privind activitatea Comisiei Metodice a Învățătorilor în anul școlar 2017 – 2018
I. Proiectarea și realizarea activităților didactice
Planificarea calendaristică și proiectarea unităților tematice la nivelul claselor s-a realizat
având în vedere particularitățile de vârstă ale elevilor, cu scopul formării competențelor, pe baza
abordării integrate a conținutului programelor școlare. S-au avut în vedere reglementările prevăzute
de legislația actuală și recomandările inspectorilor de specialitate. Toate cadrele didactice au fost
informate în legătură cu aceste reglementări și recomandări în cadrul ședințelor desfășurate în cadrul
comisiei metodice.
În desfășurarea activității didactice s-a pus accent pe formarea de competențe, pe dezvoltarea
capacităților intelectuale de bază, a atitudinilor și comportamentelor, folosindu-se metode interactive,
activ-participative. În procesul instructiv – educativ, strategiile didactice au fost adaptate la nivelul
fiecărei clase și s-a folosit munca diferențiată și individualizată. De asemenea, dotarea claselor cu
videoproiector și calculator permite utilizarea a numeroase materiale, resurse și softuri educaționale.
Fiecare cadru didactic a desfășurat săptămânal activitate metodică de îndrumare a elevilor
claselor cu profil pedagogic, ocazie cu care pregătesc lecții demonstrative și materiale didactice.
II. Evaluarea rezultatelor învățării
În procesul de evaluare au fost utilizate diverse instrumente ( proiecte, portofolii ) și forme de
evaluare (inițială, formativă, sumativă, orală, scrisă, autoevaluare).
Probele de evaluare inițială au fost aplicate la clase în perioada septembrie-octombrie 2017,
rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare la nivelul clasei și analizate în cadrul ședinței comisiei din
octombrie 2017. Acestea au respectat normele în vigoare și conțin itemi cu nivel de dificultate diferit,
astfel ca fiecare elev să fie capabil să rezolve cel puțin itemii cu nivel scăzut de dificultate. Probele de
evaluare inițială au reprezentat punctul de plecare în realizarea proiectării didactice pe parcursul
semestrului.
Pe parcursul anului școlar, au fost aplicate la clasă și probe de evaluare sumativă, atât la finalul
unităților de învățare cât și la finalul semestrului. De asemenea, elevii au fost permanent observați și
monitorizați, evaluarea formativă realizându-se pe baza competențelor specifice.
La finalul anului școlar, au fost aplicate probe de evaluare finală, probe care conțin itemi
specifici și progresivi, care concordă cu obiectivele evaluării și standardele de performanță. La nivelul
CMÎ au fost discutate și analizate atât probele de evaluare aplicate, cât și rezultatele obținute de elevi.
Rezultatele obținute de elevii cls. a II-a și a IV-a la Evaluarea Națională au fost comunicate
părinților și lucrările elevilor au fost analizate și discutate individual.
III. Managementul clasei de elevi
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S-au derulat programe de pregătire suplimentară atât cu elevii cu nevoi speciale , cât și cu cei
care au participat la concursuri. La fiecare clasă această pregătire s-a desfășurat conform programului
existent în dosarul comisiei metodice.
Pentru obținerea unor rezultate deosebite la învățătură şi disciplină s-a menținut o permanentă
relație între părinți şi cadrele didactice, fiecare cadru didactic a stabilit săptămânal o oră consultații cu
părinții, oră în care aceștia au posibilitatea să se informeze despre evoluția la clasă a propriului copil.
La nivelul fiecărei clase s-au desfășurat ședințe cu părinții, ocazie cu care acestora li s-au
prezentat: Regulamentul de ordine interioară al școlii, obiectivele urmărite în acest an școlar,
problemele legate de activitatea didactică specifică școlii noastre. În cadrul acestor ședințe s-au propus
și s-au stabilit activitățile desfășurate în săptămâna „Școala altfel‖.
În fiecare sală de clasă au fost afișate regulile clasei, cât și cele de protecție în caz de incendiu
sau cutremur. Toate aceste reguli au fost prelucrate elevilor și puse în practică cu ocazia participării la
exercițiile desfășurate de ISU Sibiu.
S-au desfășurat activități / proiecte extracurriculare multiple, consemnate de către fiecare
cadru didactic în planificarea activităților extracurriculare, între care:
 participare la testarea în vederea accederii la Programul Excelență în matematică la ciclul
primar‖ (elevi din cls. a III-a A, a IV-a A și a IV-a B – Grancea Noel, cls a IV-a A – admis)
 participare la concursuri aflate în Calendarul Concursurilor Școlare – Comper, Micii olimpici
(cls. I B, a II-a A, a III-a A, a IV-a A)
 participare la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior"(cls. a III-a A și cls a IV-a A)
 participarea elevilor clasei a III-a B la proiectul organizat de ISJ Sibiu și Forumul German
„LESEPROJECT‖
 organizarea unor evenimente cu ocazia sărbătorilor
- Carnaval – Hallowen
- ateliere de creație - Ziua Liceului, 1 Decembrie, 8 Martie
- Sărbătoarea Lampioanelor – cls. secției germane
- Serbări de Crăciun
- Serbări de sfârșit de an școlar
- Bazar de Crăciun
- Seară de bricolaj
- Concert de Colinde în cadrul unei campanii umanitare (a II-a A) și Serbarea
Inspectoratului
 participare la activitate „Școala Planetelor‖
 participare la activitatea „Micul Lumânărar‖, din cadrul Târgului de Crăciun din Sibiu
 participare la „Classic Junior Festival‖, ediția a III-a - Sala Thalia Sibiu
 participare cu elevii la Concursul de creație „Mărțișor, sărbătoare în alb și roșu", organizat la
Grădinița cu PP nr. 33 Sibiu
 vizionarea unor spectacole de teatru
 vizite la Muzeul Tehnicii Populare Astra
 organizarea taberei de schi și a unor ieșiri la săniuș sau cu corturile – clasele secției germane
 organizarea și participarea cu elevii la cursuri de înot
 organizarea de excursii atât la obiective turistice din județ, cât și în județele învecinate
IV. Managementul carierei și dezvoltării personale
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Cadrele didactice care predau la clasele din ciclul primar au participat la activitățile metodice
organizate la nivel județean și la ședințele Comisiei metodice din școală, ședințe care s-au desfășurat
conform planificării realizate la începutul anului școlar.
De asemenea, cadrele didactice sunt permanent preocupate de formarea profesională continuă,
participând la diferite activități/ seminarii organizate atât în cadrul Casei Corpului Didactic, cât și de
ZFL Sibiu sau Institutul Goethe București.
Cadrele didactice au participat cu lucrări proprii și articole legate de problematica didacticii la
diferite simpozioane și concursuri județene/ naționale.
În semestru I, dna. înv. Damaris Drașovean a susținut inspecția specială în vederea obținerii
gradului didactic II.
Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii acesteia
Cadrele didactice au inițiat și realizat parteneriate instituționale cu diferite instituții atât din
domeniul didactic, cât și din domeniul apărării și sportului:
 Parteneriat cu Centrul Cultural German
 Proiect de parteneriat educativ interdisciplinar „Un prieten este un cadou pe care ți-l
dăruiești ție însuți‖ – partener CȘEI nr. 2 Sibiu
 Proiect de parteneriat încheiat cu Teatrul Gong Sibiu
 „Educație și informare rutieră‖ – partener Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu
 Proiect de parteneriat încheiat cu AFT ―Nicolae Bălcescu‖ Sibiu

Proiect de parteneriat încheiat cu „Serious Fun‖ – activități sportive
Concluzii:
- la sfârșitul anului școlar elevii sunt bine pregătiți, conform particularităților individuale;
- promovabilitate 100% la ciclul primar;
- elevilor cu dificultăți în învățare li se acordă în continuare atenție specială;
- participare activă la acțiuni, proiecte educative și parteneriate;
- promovare optimă a exemplelor de bună practică;
- relație bună/constructivă cu părinții şi reprezentanții comunității
9. Informare privind activitatea Comisiei pentru situații de urgență în anul școlar 2017 – 2018
In anul școlar 2017-2018 comisia pentru situații de urgenta a efectuat următoarele activități:
- a fost efectuat instructajul periodic cu profesorii școlii privind apărarea împotriva incendiilor si
a comportamentului la cutremur si s-au completat fișele individuale ale acestora, in perioada 1213.09.2017 (legea 307/12.09.2006, O.M.A.I. 163/2007) de către resp. P.S.I. prof. Liviu Brezai.
- a fost efectuat instructajul specific personalului auxiliar de către adm. școlii ing. Aurel Roman
și s-au completat fisele individuale.
- verificarea instructajului a fost contrasemnata de dir. școlii prof. Rodica Talnariu.
- s-a urmărit efectuarea instructajului de către profesori cu elevii si consultarea normelor de
comportament la incendiu/cutremur afișate in fiecare clasa.
- finalizarea instructajului a avut loc pe data de 21 septembrie 2017 cu ocazia efectuarii
exercitiului de alarmare si evacuare a elevilor, profesorilor si a întregului personal auxiliar la
locurile de adunare prestabilite.
- raportul asupra desfasurarii exercitiului l-a primit dir. școlii prof Rodica Talnariu.
- in data de 23.11.2017 a avut loc al doilea exercitiu de alarmare comform planificarii
semestriale.
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- conform legii la 6 luni s-a repetat instructajul respectindu-se tematica prezentata la inceput de
an si s-au recompletat fisele indivduale atit pentru profesori cit si pentru personalul
auxiliar.Verificarea a fost facuta de Dir .scolii.prof.Rodica Talnariu.
- finalizarea si verificarea reinstruirii a fost realizata prin exercitiul de alarmare din data de 22 03
2018.
- in urma exercitiului s-au constatat eficienta unei sonerii cu sunet specific de alarmare.
- la controalele efectuate de ofiterii I.S.U. documentatile si functionarea tuturor instalatiilor
electrice, gaz, apa, centrala termica au fost gasite in regula.
- in 24.05.2018 conform planificarii la Inspectoratul școlar a avut loc o alarmare de evacuare, in
caz de cutremur/incendiu care s-a desfasurat in timp optim si in bune conditii.

III.2. Elevi
III.2.1. Dimensiuni calitative ale procesului de învățământ. Școlarizarea, frecvență,
situația disciplinară
La sfârșitul anului școlar 2017 - 2018 în unitatea noastră au fost înscriși un număr de 882 elevi
după cum urmează:
- ciclul primar
271 elevi
- ciclul gimnazial
65 elevi
- liceu
538 elevi
- A doua Șansă
8 elevi
Situația absenteismului: comparație între semestrele I și II ale anilor școlari 2017 – 2018
Semestrul I 2017 -2018

Semestrul II 2017 -2018
%
%
Motivate Nemotivate Total
Motivate Nemotivate Total
Frecvență
Frecvență
Liceu
12396
3756
16152 97,22%
13353
3585
16938
94,03%
Gimn.
573
59
632
98,85%
750
136
886
97,14%
Primar
192
37
229
99,88%
477
207
684
99,26%
Se observă o scădere a frecvenței în semestrul doi față de semestrul I la toate nivelurile de
învățământ. Acest lucru se poate explica și prin faptul că lunile februarie, martie sunt de obicei marcate
de o mare incidență a îmbolnăvirilor sezoniere. Este totuși îngrijorătoare creșterea semnificativă
numărului de absențe nemotivate la ciclul primar. Se impune o analizarea acestui aspect de către
membrii comisiei cadrelor didactice de la învățământul primar și căutarea de soliții pentru
îmbunătățirea acestui parametru. Și la gimnaziu a crescut în cu mai mult de 100% numărul de absențe
nemotivate în sem. II față de sem. I. Și aici se impune o mai atentă monitorizare a elevilor de către
diriginți.
Situația la purtare la sfârșitul anului școlar 2017 – 2018
La sfârșitul anului școlar 2017 – 2018 s-a consemnat următoarea situație a notelor de la purtare:
Primar:
- 0 calificative sub foarte bine
Gimnaziu:
- 0 note sub 7
Liceu:
- 1 note mai mici de 7 pentru absențe și comportament
35

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna“ Sibiu
Aleea Turnu Roșu, Nr. 2
RO - 550361 Sibiu
 0269-434002; Fax: 0269-433410
E-mail: cnpas_sb@yahoo.com; www.cnandreisaguna.ro

- 57 de note între 9 și 7, scăzute pentru absențe și comportament
III.2.2. Dimensiuni calitative ale procesului de învățământ. Situația la învățătură
Elevi
Elevi rămași
înscriși la
Număr elevi
la sfârșitul
început de
promovați
anului
an
...

Promovați pe medii

Procent
promov.

Procent
promov.
nivel
județean

Total

Total

Total

5-6.99

7-8.99

9-10

Primar TOTAL cls.
pregătitoare – IV

271

271

271

6

40

225

100%

97,84%

Gimnazial cls V-VIII

63

65

65

0

33

32

100%

79,15%

Liceal Zi cls IX-XII

538

538

534

4

296

234

99,25%

99,43%

Liceal Zi ciclu
inferior cls IX-X

276

276

272

3

188

81

98,55%

99,10%

Liceal ZI ciclu
superior cls XI-XII

262

262

262

1

108

153

100%

99,43%

A doua șansă primar
TOTAL cls I-IV

8

8

4

4

Promovabilitatea la liceu (total și la clasele IX/X) se situează ușor sub valorile realizate la nivel
județean. Acest fapt se datorează celor trei cazuri de repetenție înregistrate la clasa a IX-a și a unui caz
la clasa a X-a. Consider că aceste situații sunt absolut justificabile prin lipsa interesului față de școală
și învățătură dovedit de respectivii elevi. De asemenea, este în interesul tuturor elevilor să
conștientizeze faptul că nu se face rabat la calitate și că neimplicarea în procesul de învățare poate
conduce și la asemenea situații extreme. Suntem convinși că repetenția la nivelul clasei a IX-a va avea
consecințe benefice pentru evoluția ulterioară a tuturor elevilor, nu numai a celor confruntați cu ceastă
situație.
O analiză comparativă a rezultatelor evaluării interne, la nivelul școlii (exprimată prin
procentul de promovabilitate) și rezultatele obținute la bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2018,
făcută de I.Ș.J. Sibiu, relevă faptul că suntem una dintre cele 2 unități de învățământ liceal din județ, la
care cele două tipuri de evaluare diferă cu mai puțin de 1%: promovabilitatea la liceu 99,25%, versus
promovabilitatea la prima sesiune de bacalaureat 99,21%. Concluzia este că evaluarea care se face la
școala noastră este serioasă și obiectivă, atingând standardele impuse de examenul de bacalaureat.
III.2.3 Rezultate la examenul de bacalaureat sesiunea iunie – iulie 2018
Filieră / Profil / Specializare
Vocațional, pedagogic,
specializarea înv. ed.
Teoretic. Uman Filologie
Total

Prezentați

Reușiți

Procent
promovabilitate

83

82

98,79%

44
127

44
126

100%
99,21%

Procent
promovabilitate jud.

77,82%

În urma celei de a doua sesiuni se bacalaureat, din august 2018, în care au promovat și cei doi
elevi respinși la prima sesiune, procentul de promovabilitate la bacalaureat 2018 a ajuns la 100%.
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Distribuția numărului de medii raportat la numărul de elevi care au promovat examenul de
bacalaureat pentru ultimii dpi ani,
45.00%
arată o ușoară creștere a rezultatelor
40.00%
situate între 9 și 9,99. Anul trecut
remarcam o creștere marcantă a
35.00%
rezultatelor între 7 – 8,99 față de
30.00%
anii precedenți și concluzionam că
25.00%
simulările examenelor nu au fost în
2016-2017
zadar, rezultatele de anul acesta
20.00%
2017-2018
confirmând acest lucru. În plus,
15.00%
trebuie
remarcată
creșterea
10.00%
numărului de note cuprinse între 9
– 9,99, creștere ce se datorează și
5.00%
multelor ore de pregătire pe care
0.00%
profesorii implicați în examenul de
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-9,99
bacalaureat le-au făcut cu elevii.
Concluzionând, se poate afirma că
munca nu a fost fără urmări pozitive și că ea trebuie continuată cu țintă clară spre mai multe rezultate
din zona de excelență.
III.2.4 Premii obținute de elevi la olimpiade și concursuri
Olimpiada – faza județeană
Nr.
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

BORDON JESSICA
STANCU ANA MARIA
DAVID CRISTINA
IURIAN ALEXANDRA
NECULA ALEXANDRA
I
Olimpiada de
BRĂDEANU ALEXANDRA
psihologie și pedagogie MARIA
ACHIM BRIENA MARIA
Mențiune Olimpiada la
ȚĂRANU DENISA
disciplinele din aria
COSMINA
curriculară Tehnologii
MILEA IOANA
– educație tehnologică
MĂDĂLINA
Mențiune Olimpiada Națională de CIUFUDEAN ANDREI
Matematică
III
Olimpiada de
DENGHEL KARINA
argumentare, dezbatere MANTA MELISSA
și gândire critică
MOLDOVAN ISABELLA
‖Tinerii dezbat‖
I
Olimpiada de
BOBIȚIU SANDRA
argumentare, dezbatere CERNEA SANDRA
și gândire critică
CHIȘ ANDREEA

IXA
IXA
XB
XB
XB
XA
XIIA

Premiul
obţinut
I

Disciplina
Concursul ‖Sanitarii
pricepuți‖

Numele şi
prenumele
profesorului
Sîrbu Monica

Muntean Ioana
Muleșiu Monica

VA
VIA

Vonica Mărioara

VA

Pașcalău Flavius

XIC

Lazăr Cătălin

XIA
XIA
XIC

Lazăr Cătălin
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‖Tinerii dezbat‖
Mențiune Olimpiada de religie
ortodoxă
III
Olimpiada de Limbi
romanice – limba
spaniolă
I
Olimpiada de Limbi
romanice – limba
spaniolă
Mențiune Olimpiada de Limba și
Literatura Română
Mențiune Olimpiada de Limba
Engleză
Mențiune Olimpiada de Logică
Mențiune Olimpiada de Logică
Mențiune Olimpiada de Logică
II
III

Olimpiada de Istorie
Olimpiada de Istorie

OPRIȘIU MARIA-SILVIA

XB

Milea Ana

IVAN ANDRA-MARIA

XIB

Filip Mihaela

POPA BETUEL ADRIEL

XIC

Filip Mihaela

POPA MARIA-ANDRADA

XB

Dinu Adela

KOPATZ DENISA

IXD

Marghitoiu Oana

POPA MARIA-ANDRADA
CERNEA SANDRA
MARGA ALEXANDRA

XB
XIA
IXE

DUMITRU SORIN
ORZA RADU

XIIC
XIIC

Vinți Sorin
Vinți Sorin
Pleșca-Pluteanu
Elena-Catinca
Robu Cristina
Robu Cristina

Olimpiada – faza națională
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Premiul
obţinut

Disciplina

Mențiune Olimpiada de
psihologie și
pedagogie
Mențiune Olimpiada de
psihologie și
pedagogie
Mențiune Olimpiada națională
specială
de limbi romanice –
limba spaniolă

Numele şi prenumele elevului
BRĂDEANU ALEXANDRA
MONICA

XA

Numele şi
prenumele
profesorului
Muntean Ioana

ACHIM BRIENA MARIA

XIIA

Muleșiu Monica

POPA BETUEL ADRIEL

XIC

Filip Mihaela

Clasa

Numele şi
prenumele
profesorului
Filip Mihaela

Clasa

Alte concursuri
Nr.
crt.
1.

Premiul
obţinut
I

Disciplina
Concursul Național
‖Octavian Goga sau
Ecoul Cântecului
Pătimirii Noastre în
Mileniul III‖ –
CAERI, Nr. 3076,
Poz. 948 Traduceri în
limba spaniolă

Numele şi prenumele elevului

POPA BETUEL ADRIEL

XIC
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2.

III

3.

III

4.

I

5.

Mențiune

6.

Mențiune

7.

Mențiune
I
Mențiune
III
I
III
Mențiune
Mențiune
Mențiune

8.

9.

Concursul Național
‖Octavian Goga sau
Ecoul Cântecului
Pătimirii Noastre în
Mileniul III‖ –
CAERI, Nr. 3076,
Poz. 948 Traduceri în
limba spaniolă
Concursul de design
‖Grădina eco-friendly
– Grădina de vis‖
Concursul
transdisciplinar
‖Povești călătoare‖,
secțiunea artă plastică,
CAERI 2018, poz.
337
Concursul național de
creativitate în limba
engleză ‖Speak Out‖
Concursul Național de
Utilizare a
Calculatorului ‖Dual
PC‖, CAEN, 2018,
poz. 159
Concursul
interjudețean
interdisciplinar ‖Regii
virtuali‖
Concursul
interjudețean
interdisciplinar ‖Regii
virtuali‖

Concursul regional de
informatică ‖TOP
INFO‖, CAERI 2018,
poz. 2128, secțiunea
ppt online
I
Concursul regional de
II
informatică ‖TOP
III
INFO‖, CAERI 2018,
Mențiune poz. 2128, secțiunea
afiș online
III
Concursul de
dezbateri din cadrul
Proiectului regional
‖Gândesc, vorbesc și

IVAN ANDRA-MARIA

XIB

Filip Mihaela

TATU JOHANNA

IB

Nan Diana

CRIȘAN LARA

IB

Nan Diana

REBEGEL MONICA

XD

Mărginean
Ramona

OLARIU COSMIN

XIE

Armenciu
Claudia

CRISTEA REBECA
BUNEA ELIZA
SELIȘTEAN RALUCA
MIHEȚ ALEXANDRU
DAMIAN KARINA
OPREA ANASTASIA
BALU MIHAI
ONIȚIU CRISTIANA
OPRIȘOR TEODORA
DAMIAN KARINA

XE

Armenciu
Claudia
XD

Armenciu
Claudia

I

10.

11.

Armenciu
Claudia

XD

MORAR MARIA
PETRA LUIZA
DUMITRAȘ ANDREEA
STROIA RADU
DENGHEL KARINA
BOBIȚIU SANDRA
CERNEA SANDRA
MOLDOVAN ISABELLA

Armenciu
Claudia
IXD

XIC
XIA
XIA
XIC

Lazăr Cătălin
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12.

13.

acționez ProIntegritate!‖
Mențiune Concursul Național
‖Radu Stanca – Pașii
poetului prin burgul
Mențiune medieval‖ – CAER,
2018, Poz. 41 Creație
literară
Mențiune Concursul Național
‖Radu Stanca – Pașii
poetului prin burgul
medieval‖ – CAER,
2018, Poz. 41 Creație
plastică

DRAGOMANU ANDREEAANAMARIA

XIID

Filip Mihaela

XIC

Zauner Camelia

MEZDREA VIOLINA

MANTA MELISSA

IV. Desfășurarea procesului instructiv-educativ
IV.1. Calitatea proiectării didactice. Calitatea predării
În unitatea noastră, activitatea curentă la clasă s-a desfășurat în anul școlar 2017 – 2018, în
cadrul a 33 de ore ținute simultan de 33 de cadre didactice de la clasa pregătitoare până la clasa a XIIa.
Calitatea documentelor didactice; parcurgerea integrală a temelor obligatorii din programele
analitice:
- planificările au fost elaborate în conformitate cu cerințele curriculare și cu nivelul și nevoile elevilor,
stabilindu-se unitățile de învățare în așa fel încât să se parcurgă integral temele obligatorii din
programele analitice. Aceste planificări se găsesc în dosarele catedrelor care sunt verificate de
responsabilii comisiilor metodice.
Prestația pedagogică; prestigiul didactic:
- în urma asistentelor efectuate la ore s-a constat că profesorii aplică metode moderne de predare,
exploatând resursele materiale de care dispune școala și adaptând demersul didactic la nivelul și
nevoile elevilor. Calitatea sporită a actului didactic se datorează și faptului că marea majoritate a
profesorilor școlii noastre sunt metodiști coordonatori ai practicii pedagogice.

IV.2. Activitatea extracurriculară și extrașcolară.
Raport asupra activităților educative și extracurriculare desfășurate în anul școlar 2017 – 2018
Toate activitățile propuse în planul întocmit la începutul anului școlar 2017 – 2018, pentru anul
școlar, s-au desfășurat conform planificării.
De asemenea, activitățile propuse de diriginți în planificările anuale au fost îndeplinite. Vom
prezenta în continuare activitățile desfășurate în sem II al anului școlar, cele din primul semestru fiind
cuprinse în raportul prezentat la finele sem I.
Activități:
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Activitatea

Participanți
Profesori, elevi

Semestrul II
Concerte
/ Concert educativ – înv. Boac Cătălin, cls a
vizionare filme, II-a A
piese de teatru
Vizionare documentar Biografia lui
Eminescu – înv. Boac Cătălin, cls a II-a A
Vizionare piesă de teatru – prof. Ștefan
Niculae, cls. A IX-a B
World Theatre Day - prof. Ilicuță Anca, clasa
a XII-a C

Perioada,
locul

Colaboratori

16.03.2018
15.05.2018
mai 2018
14.02.2018

Spectacol teatru – Omul cel bun din Siciuan
– prof. Pașcalău Laura, cls. a XI-a A
Vizionare piesă de teatru- prof. Marghitoiu
Oana, cls. a X-a C

martie 2018,
Teatrul Radu
Stanca, Sibiu
aprilie 2018,
Cinema Arta

Vizionare film - prof. Marghitoiu Oana, cls. a
X-a C
Concert Filarmonică - prof. Marghitoiu
mai 2018
Oana, cls. a X-a C
Probă a corului de tineret al Bisericii
Evanghelice - prof. Zoppelt Diana, cls. a IXmartie 2018
aD
Vizionare piesă de teatru - prof. Mărginean
aprilie 2018
Ramona, cls. a XII-a D
Festivalul de teatru - prof. Dinu Adela, cls a
mai 2018
IX-a B
Vizionare film - prof. Vonica Mărioara, cls. a
mai 2018,
VII-a A
Cinematograful
Arta
Vizionare film - prof. Muleșiu Monica, cls. a
aprilie 2018
IX-a A
Vizionare film - prof. Vulcu Liliana, cls. a
martie 2018
XII-a B
Concert lecție - înv. Oprișor Marilena, cls. a
martie 2018,
III-a B, înv. Todea Mariana, clasa
Sala Thalia
pregătitoare A, înv. Botezatu Elena, cls. I A
Teatru de păpuși - înv. Oprișor Marilena, cls.
martie, mai
a III-a B
2018, Teatrul
Gong
Concert educativ - înv. Fodor Ildiko, cls. a
IV-a B, înv. Fodor Ildiko, cls. a IV-a B, înv.
martie, Sala
Cândulețiu Astrid, clasa pregătitoare B, înv.
Thalia, Sibiu
Nan Diana, cls. I B
Este film festival - înv. Fodor Ildiko, cls. a
04.05.2018,
IV-a B, înv. Fodor Ildiko, cls. a IV-a B, înv.
ULBS
Cândulețiu Astrid, clasa pregătitoare B, înv.
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Nan Diana, cls. I B
Teatru de păpuși - înv. Fodor Ildiko, cls. a
IV-a B, înv. Cândulețiu Astrid, clasa
pregătitoare B, înv. Nan Diana, cls. I B
Teatru de păpuși - înv. Fodor Ildiko, cls. a
IV-a B
Furtuna – spectacol de teatru - prof. Muntean
Ioana, cls. a X-a A, prof. Muleșiu Monica,
cls. a IX-a A
Lansare de carte - prof. Muntean Ioana, cls. a
X-a A
Festivalul de teatru, Labirintul culorilor prof. Muntean Ioana, cls. a X-a A
Piesă de teatru – Ostatic la mătușica - prof.
Pașcalău Laura, cls. a XI-a A
Vizionare Hansel și Gretele - înv. Todea
Mariana, clasa pregătitoare A
Activități în aer Joc de baschet – înv. Boac Cătălin, cls a II-a
liber.
A
Jocuri
O.N.S.S. Tenis de masă – prof. Ștefan
Niculae
O.N.S.S. – Fotbal masculin liceu, prof.
Ștefan Niculae
O.N.S.S. – Baschet fete liceu, prof. Ștefan
Niculae
Turneu fotbal feminin Forumul German,
prof. Ștefan Niculae
Plimbare în parc de Ziua Îndrăgostiților –
prof. Ilicuță Anca, clasa a XII-a C
Escaladă Arka Park - prof. Pașcalău Laura,
cls. a XI-a A
Vizită la Muzeul Satului - prof. Marghitoiu
Oana, cls. a X-a C
Hai afară, la zăpadă! – prof. Baumgartner
Daniela, cls a X-a D
Mergem la stropit - prof. Baumgartner
Daniela, cls a X-a D
Jocurile copilăriei de altădată - prof. Muraru
Dorina, cls. a VI-a A, prof. Chindea Silvia,
cls. a V-a A

23.03.2018,
10.05.2018 ,
Teatrul Gong
10.05.2018,
Teatrul Gong
mai 2018,
Teatrul Gong
iunie 2018,
Biblioteca
Astra
iunie 2018,
Piața Mică,
aprilie 2018
mai 2018,
CNPAS
6.06.2018
15.02.2018,
Liceul
Independența
martie 2018,
Liceul C.
Noica
aprilie, Liceul
de Arte
iunie 2018,
Stadionul
Municipal
14.02.2018,
Parcul Sub
Arini
09.06.2018,
Păltiniș

Elevi clasele
IX-XII
Elevi clasele
IX-XII
Elevele
claselor IXXII
Elevele
claselor IXXII

iunie 2018
februarie 2018
aprilie 2018
iunie 2018,
Parcul Sub
Arini
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Plimbare de Ziua copilului

Turul centrului istoric - prof. Vulcu Liliana,
cls. a XII-a B
prof. Robu Cristina, cls. a XI-a B
Bucurie de 1 iunie - înv. Natea Sofia Ilariana,
cls. a IV-a A
Să ne cunoaștem – discuție la o plimbare
Vizită la Zoo - prof. Vinți S., cls. a IX-a C
Vizită la Muzeul în aer liber – prof. Robu
Cristina, cls. a XI-a B
Desene pe asphalt. Ziua copilului - înv.
Botezatu Elena, cls. I A
Activități artistice Ziua internațională a artei - prof. Ilicuță
/ ateliere / discuții Anca, clasa a XII-a C
/ spectacole
Banchetul absolvenților - prof. Ilicuță Anca,
clasa a XII-a C
Atelier incubator - prof. Albu Gabriela, cls a
XI-a D
Proiect Nichita Stănescu - prof. Albu
Gabriela, cls a XI-a D
Peda citește – prof. Mărginean Ramona, cls.
a XII-a D
Cercul de lectură - prof. Mărginean Ramona,
cls. a XII-a D, prof. Dinu Adela, cls a IX-a B

iunie 2018,
Parcul Sub
Arini
aprilie 2018
mai 2018
mai 2018
iunie 2018
05.06.2018
aprilie 2018
iunie 2018,
CNPAS
15.04.2018,
CNPAS
Iunie 2018
martie 2018,
CNPAS
febr.. 2018
31.03. – 1.04.
2018, Păltiniș
iunie

Întâlnire pentru administrarea blogului Peda
aprilie 2018
citește - prof. Dinu Adela, cls a IX-a B
Centenarul Unirii – prof. Muraru Dorina, cls.
mai 2018
a VI-a A, prof. Chindea Silvia, cls. a V-a A
Confecționare ornamente pentru Paști - prof.
Vonica Mărioara, cls. a VII-a A, prof. Vonica aprilie 2018
Marioara, cls. a VII-a
Cerc de debate – prof. Lazăr Cătălin, cls. a
febr. 2018
XI-a C
Expoziție de mărțișoare – prof. Muleșiu
februarie 2018
Monica, cls. a IX-a A
De ziua ta, mămico! - înv. Popa Cornelia
martie 2018,
Iuliana, cls. a III-a B, înv. Natea Sofia
CNPAS
Ilariana, cls. a IV-a A
Serbare cu tematică ecologică - înv. Popa
iunie 2018
Cornelia Iuliana, cls. a III-a B
Rămas bun, clasa a IV-a! - înv. Natea Sofia
iunie 2018
Ilariana, cls. a IV-a A
Activități interdisciplinare – prof. Muntean
febr. 2018,
Ioana, cls. a X-a A
Școala
Gimnazială Nr.
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21, Sibiu
Educație pentru sănătate - prof. Muntean
Ioana, cls. a X-a A
Festivalul de carte Tunelul poveștilor

Atelier de practică pedagogică Dascălii de
ieri, de azi - prof. Popesc Cornel, cls. a XII-a
A, prof. Muntean Ioana, cls. a X-a A
Sănătatea, bunul cel mai de preț – prof.
Vonica Marioara, cls. a VII-a
Sărbătorim ziua de naștere împreună - prof.
Vonica Marioara, cls. a VII-a
Comportament civilizat în societate - prof.
Vonica Marioara, cls. a VII-a

Atelierul pentru mama - înv. Todea Mariana,
clasa pregătitoare A
Ziua adolescentului – prof. Ilicuță Anca, cls.
a XII-a C
Serbări de Ziua copilului - prof. Muleșiu
Monica, cls. a IX-a A
Aniversarea Mihai Eminescu – prof. Popesc
Cornel, cls. a XII-a A
Ziua Unirii - prof. Popesc Cornel, cls. a XII-a
A, prof. Suciu Olga, cls. a X-a E, prof.
Gabriela Albu, cls. A XI-a D
Moment Brâncuși - prof. Popesc Cornel, cls.
a XII-a A, prof. Gabriela Albu, cls. A XI-a D
Exemple de bune practici - prof. Popesc
Cornel, cls. a XII-a A
Ziua Eroilor - prof. Popesc Cornel, cls. a XIIa A, prof. Suciu Olga, cls. a X-a E, prof.
Gabriela Albu, cls. A XI-a D
Ziua Educatorului - prof. Suciu Olga, cls. a
X-a E
Întâlnire cu conf. univ. dr. Mirela Ocinic
(Colocviul Emil Cioran) – prof. Dinu Adela,
cls. X B, XI A, XI E
Cerc de lectură - prof. Dinu Adela
Vizită la Studioul Astra Film - prof. Robu
Cristina, cls. a X-a A, B
Poezii și cântece de 8 martie - înv. Botezatu

martie 2018

Dr. Elena
Ucenic

aprilie 2018,
Grădinița
Elefănțelul
curios
ULBS, Sibiu
februarie 2018,
CNPAS
martie 2018,
CNPAS
iunie 2018,
Pizzeria
Quatro
Stagioni
martie 2018
mai 2018
iunie 2018,
Grădinița Nr.
33
15 ian. 2018,
Biblioteca Jud.
Astra
24 ian. 2018
19.02.2018,
CNPAS
aprilie 2018,
ULBS
17.05.2018
CNPAS
05.06.2018,
CNPAS
mai 2018,
CNPAS
15.06.2018,
Rășinari
aprilie 2018
08.03.2018,
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Elena, cls. I A
Aniversare Eminescu – prof. Gabriela Albu,
cls. A XI-a D
Modele de conexiune (atelier)- prof.
Gabriela Albu, cls. A XI-a D
Ziua Educatorului - prof. Gabriela Albu, cls.
A XI-a D
Vizite la muzee / Vizită la Muzeul Brukenthal – prof. Ștefan
biblioteci / librării Niculae, cls a IX-a B

Carnaval

Excursii

Ziua internațională a cărții pentru copii prof. Ilicuță Anca, clasa a XII-a C
Să ne cunoaștem orașul istoric – prof.
Țuțurea Liana, cls. a IX-a E
Vizită la Mediu - prof. Muraru Dorina, cls. a
VI-a A, prof. Chindea Silvia, cls. a V-a A
Vizită la Muzeul de Istorie - prof. Lazăr
Cătălin, cls. a XI-a C
Vizită la AFT Sibiu - înv. Popa Cornelia
Iuliana, cls. a III-a B, înv. Fodor Ildiko, cls. a
IV-a B
Vizită la Academia Forțelor Terestre înv.
Oprișor Marilena, cls. a III-a B, înv. Fodor
Ildiko, cls. a IV-a B, înv. Cândulețiu Astrid,
clasa pregătitoare B,
Noaptea cercetătorilor – prof. Muleșiu
Monica, cls. a IX-a A
Noaptea muzeelor - prof. Muleșiu Monica,
cls. a IX-a A
prof. Pașcalău Laura, cls. a XI-a A, prof.
Albu Gabriela, cls a XI-a D, prof. Țuțurea
Liana, cls. a IX-a E, prof. Baumgärtner
Daniela, cls a X-a D, prof. Zoppelt Diana,
cls. a IX-a D, prof. Suciu Olga, cls. a X-a E,
prof. Muraru Dorina, cls. a VI-a A, prof.
Chindea Silvia, cls. a V-a A, prof. Vonica
Mărioara, cls. a VII-a A prof. Muleșiu
Monica, cls. a IX-a A, prof. Vulcu Liliana,
cls. a XII-a B, prof. Pașcalău Laura, cls. a
XI-a A, prof. Vonica Marioara, cls. a VII-a
înv. Popa Cornelia Iuliana, cls. a III-a B, înv.
Natea Sofia Ilariana, cls. a IV-a A, înv.
Oprișor Marilena, cls. a III-a B, înv. Fodor
Ildiko, cls. a IV-a B, înv. Cândulețiu Astrid,
clasa pregătitoare B, înv. Todea Mariana,
clasa pregătitoare A, înv. Botezatu Elena, cls.
I A, înv. Nan Diana, cls. I B
/ Excursie Croația - prof. Pașcalău Laura, cls.

CNPAS
15.01.2018,
Biblioteca Jud.
Astra
26.04.2018,
ULBS
05.06.2018,
Centrul Aria
martie 2018
02.04.2018,
Habitus
febr.. 2018
aprilie 2018
aprilie 2018
aprilie 2018

aprilie 2018
mai 2018,
Muzeu
mai 2018,
Muzeu

02.03.2018

febr. 2018

27.04. –
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drumeții / tabere

a XI-a A
Drumeție - prof. Pașcalău Laura, cls. a XI-a
A, prof. Muntean Ioana, cls. a X-a A
Drumeție la Cetatea Cisnădioarei - prof.
Țuțurea Liana, cls. a IX-a E
Schimb de experiență cu Liceul Pedagogic
Brașov – prof. Albu Gabriela, cls a XI-a D
Drumeție Cetatea din Slimnic - prof. Albu
Gabriela, cls a XI-a D
Excursie Italia - prof. Albu Gabriela, cls a
XI-a D, prof. Țuțurea Liana, cls. a IX-a E,
prof. Muleșiu Monica, cls. a IX-a A
Excursie București - prof. Țuțurea Liana, cls.
a IX-a E
Excursie - prof. Baumgärtner Daniela, cls a
X-a D
Excursie - prof. Mărginean Ramona, cls. a
XII-a D
Excursie Cheile Turzii – Albac - prof. Lazăr
Cătălin, cls. a XI-a C
Excursie cu bicicletele la Râu Sadului - prof.
Lazăr Cătălin, cls. a XI-a C, prof. Radu Ioan,
cls. IX-XI
Drumeție la Gura Râului - prof. Vulcu
Liliana, cls. a XII-a B
Excursie Râșnov – Bran – Peleș – Sighișoara
- înv. Fodor Ildiko, cls. a IV-a B
Tabără de schi – înv. Egri Alma, cls. a II-a B
Cu cortul la Cârța - înv. Fodor Ildiko, cls. a
IV-a B
Drumeție la Proumbacu de Jos - prof. Vonica
Marioara, cls. a VII-a, prof. Chindea Silvia,
cls. a V-a A, prof. Muraru Dorina, cls. a VI-a
Serbare la iarbă verde - înv. Todea Mariana,
clasa pregătitoare A
Excursie Munții Apuseni – prof. Lazăr
Cătălin, cls. a XI-a C, prof. Radu Ioan, cls.
IX-XI
Excursie Albota - prof. Lazăr Cătălin, cls. a
XI-a C
Excursie externă - prof. Suciu Olga, cls. a XaE
Excursie Cheile Turzii – prof. Vinți Sorin,
cls. a IX-a C
Excursie cu bicicletele

1.05.2018
19.05.2018
aprilie 2018
febr.. 2018
aprilie 2018
mai 2018
iunie 2018
mai 2018

mai 2018
iunie 2018
mai 2018
08. –
09.06.2018
18.02 –
23.02.2018,
Păltiniș
08. –
09.06.2018
iunie 2018
iunie 2018,
Gura Râului
aprilie 2018
aprilie 2018
25 –
31.05.2018
18-19.05.2018
31.05 –
1.06.2018,
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Tabără de corturi - prof. Vinți Sorin, cls. a
IX-a C, IX D, IX B
Tabără - înv. Nan Diana, cls. I B

Concursuri
întreceri

Proiecte
parteneriate
campanii

Cursuri

V.

Tabără de corturi în Munții Cindrel - prof.
Radu Ioan, clasele a IX-a
/ Paintball – prof. Marghitoiu O., cls. a X-a C
Seară de bowling - prof. Zoppelt Diana, cls. a
IX-a D
Paintball - prof. Zoppelt Diana, cls. a IX-a D
Concursul național de debate Saint George,
city of debate - prof. Lazăr Cătălin, cls. a XIaC
Organizarea fazei județene a Olimpiadei
Tinerii dezbat - prof. Lazăr Cătălin, cls. a XIaC
Ziua învățătorului – concurs și stafete
sportive - înv. Todea Mariana, clasa
pregătitoare A
Cupa Serious Fun - înv. Nan Diana, cls. I B

Valea Sadului
18.06 –
21.06.2018,
Șanta - Păltiniș
29.05 –
01.06.2018,
Poiana
Neamțului
18-21 iunie
2018, Șanta
feb. 2018
aprilie 2018
mai 2018
martie 2018

mai 2018

iunie 2018
18.05.2018,
Bazin Olimpia

/ Parteneriat cu CSEI Nr. 2 Sibiu (ateliere) / înv. Popa Cornelia Iuliana, cls. a III-a B, înv.
mai 2018
Natea Sofia Ilariana, cls. a IV-a A
Participare la Campania de prevenire a
bullying-ului Stop intimidare, start
mai 2018, Sala
cooperare! - prof. Vonica Marioara, cls. a
Transilvania
VII-a, prof. Chindea Silvia, cls. a V-a A,
prof. Muraru Dorina, cls. a VI-a
Proiecte pe teme de cultură și civilizație
aprilie 2018,
latină - prof. Suciu Olga, cls. a X-a E
CNPAS
Proiect Evul Mediu - prof. Robu Cristina, cls. martie, iunie
a XI-a B
2018, CNPAS
Curs de înot - înv. Oprișor Marilena, cls. a
febr.-iunie
III-a B, înv. Fodor Ildiko, cls. a IV-a B, înv.
2018, Centrul
Cândulețiu Astrid, clasa pregătitoare B, înv.
Aria, Sibiu
Nan Diana, cls. I B

Parteneriate educaționale
V.1. Colaborarea cu părinții.
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Consiliul consultativ al părinților a întocmit planul de venituri și cheltuieli. Acest Consiliu a
fost ales la începutul anului școlar și cuprinde 11 membri, împreună cu Comisia de cenzori. Președinte
al Consiliului este doamna A.Petrei Isabella.
Asistența acordată părinților
- De la începutul anului școlar a fost făcută planificarea pe școală a zilelor și orelor în care profesorii
oferă consultații părinților referitor la situația școlară a copiilor lor. Conducerea școlii s-a aflat
permanent la dispoziția părinților. S-au desfășurat ședințele cu părinții, pe fiecare clasă. A fost
organizat lectoratul cu părinții, cu teme legate de buna desfășurare a activității școlare.
- În cadrul școlii a funcționat optim parteneriatul cadre didactice - părinți, în măsura în care legătura
dintre cadre didactice și familiile elevilor este permanentă, la toate nivelurile. Întreaga activitate s-a
desfășurat prin prisma acestui parteneriat. Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât mulți dintre elevii
noștri sunt din alte localități, legătura dintre școală și părinți fiind foarte importantă în supravegherea și
îndrumarea acestor elevi.
- Reprezentanți ai Comitetului de părinți în Consiliul de Administrație al școlii este doamna A.Petrei
Isabella
- În anul 2011 a fost constituită Asociația de sprijin a școlii „Prietenii CNPAS‖ care are ca membrii
fondatori atât cadre didactice ale școlii cât și părinți ai elevilor. Cu ajutorul acestei asociații s-a reușit
strângerea unor fonduri care vor fi folosite pentru recompensarea elevilor cu rezultate foarte bune la
învățătură.

V.2. Parteneriate. Proiecte internaționale
În vederea desfășurării în bune condiții a practicii pedagogice a elevilor de la profilul
pedagogic, în anul școlar 2017 – 2018 au fost încheiate parteneriate instituționale cu următoarele
unități:
- Școala cu Clasele I – VIII Nr. 21 Sibiu
- Grădinița nr. 38 Sibiu
- Grădinița nr. 33 Sibiu
În anul școlar trecut s-au desfășurat următoarele parteneriate internaționale:
- cu Ratsgymnasium Stadthagen Germania
- au fost depuse aplicații pentru trei proiecte Erasmus care din păcate nu au primit finanțare
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