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RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN
ANUL ŞCOLAR 2013 -2014

I. Activitatea managerială
I.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială. Analiza activităţii
desfăşurate de conducerea unităţii
- Încadrarea s-a făcut in conformitate cu metodologia în vigoare şi s-au constituit grupurile si echipele
de lucru necesare bunei desfăşurări a activităţii în anul şcolar 2013 - 2014
- S-au parcurs etapele prevăzute de OMEN nr. 5451 din 12.11.2013 cu modificările ulterioare,
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru
anul şcolar 2014 – 2015. În acest sens s-a întocmit proiectul de încadrare pentru anul şcolar 2014 –
2015, propunându-se posturile vacante în vederea parcurgerii etapelor de mobilitate a personalului
didactic, prevăzute de metodologie. Au fost titularizate 2 cadre didactice, în baza articolului 253 din
Legea 1/ 2011, astfel: pe o catedră de învăţământ primar la secţia germană şi pe ½ catedră de religie
evanghelică la secţia germană. Prin transfer consimţit între unităţile de învăţământ a fost ocupată 1
catedră de psihologie şi practică pedagogică la secţia română şi ½ catedră de tehnologia informaţiei şi
comunicării. Catedrele rezervate sau fracţiunile de catedre vacante au fost ocupate după cum urmează:
- prin detaşare în interesul învăţământului s-au ocupat: 1catedră limba română, 1 catedră
învăţământ primar la secţia română, 1 catedră limba engleză la secţia germană, fracţiune de catedră
matematică la secţia română, ½ catedră educaţie plastică la secţia germană.
- prin suplinire: fracţiune de catedră de istorie la secţia română, fracţiune de catedră de istorie
la secţia germană, fracţiune de catedră de matematică la secţia germană.
Pentru 2 cadre didactice a fost aprobată păstrarea statutului de suplinitor în limita a 3 ani peste vârsta
de pensionare.
- S-au sistematizat comisiile la nivelul şcolii, aducându-se la cunoştinţa şefilor acestora obligaţiile ce le
revin
- S-au întocmit fisele posturilor şi contractele de muncă pentru cadrele didactice nou angajate în
şcoală.
- S-au reînnoit autorizaţii de funcţionare acolo unde era cazul.
- S-a încheiat protocol de colaborare cu Şcoala Gimnazială „N. Iorga” Sibiu, Grădiniţa nr. 38 Sibiu şi
Grădiniţa „Fraţii Grimm” Sibiu în vederea desfăşurării practicii pedagogice a elevilor de la profilul
pedagogic.
- Echipa manageriala si CA au urmărit respectarea legislaţiei în vigoare, punând accent pe creşterea
calităţii activităţii instructiv-educative.
- S-a întocmit planul de activitate al CA, tematica propusă vizând atât probleme administrative, cât şi
probleme legate de calitatea procesului instructiv-educativ, de ritmicitatea evaluării, de absenteism.
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- S-a avut în vedere respectarea actelor normative – Regulamentul de organizare si funcţionare a
unităţilor şcolare, a celorlalte documente legislative in vigoare. S-a reactualizat şi aprobat componenţa
Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în concordanţă cu prevederile Legii Nr. 87/13.04.2006

I. 2. Organizarea compartimentelor, a consiliilor şi comisiilor. Repartizarea
responsabilităţilor
La începutul anului şcolar a fost reactualizată componenţa Comisiilor ariilor curriculare şi a Comisiilor
de lucru din şcoala noastră. Comisiile metodice care au activat în anul şcolar 2013-2014 sunt:
1. Comisia metodică învăţământ primar: responsabil prof. înv. primar. Natea Sofia
Membrii comisiei: Todea Mariana, Oprişor Marilena, Nan Diana, Egri Alma, Bâtiu Susana Oana,
Cânduleţiu Astrid, Nireştean Ana, Botezatu Elena, Natea Sofia
2. Comisia metodică de limba şi literatura română şi limba latină: responsabil prof. Morar Ilie
Membrii comisiei: Fotea Cornelia, Morar Ilie, Ţuţurea Liliana, Suciu Olga, Filip Mihaela, Albu
Gabriela, Muraru Dorina
3. Comisia metodică de limba şi literatura germană: responsabil prof. Romcea Rodica
Membrii comisiei: Romcea Rodica, Klammer Petra, Christine Manta Klemens, Dumitru Andreea,
Ispas Rodica
4. Comisia metodică de limbi moderne: responsabil prof. Marghitoiu Oana
Membrii comisiei: Popoviciu Maria, Ilicuţă Anca, Filip Mihaela, Marghitoiu Oana, Sora Monica,
Duda Cristina, Secu Marinela, Chipei Ştefania, Stupinean Manuela
5. Comisia metodică de pedagogie şi practică pedagogică: responsabil prof. Muleşiu Monica
Membrii comisiei: Muleşiu Monica, Zoppelt Diana, Muntean Ioana, Ţălnariu Rodica, Romcea Rodica
6. Comisia metodică aria curriculară om şi societate: responsabil prof. Robu Cristina
Membrii comisiei Radu Ion, Robu Cristina, Pleşca Elena, Ionescu Alexandra, Oprişor Isaia, Milea
Ana, Todireasa Elena, Berghea Ramona, Ivănuş Anca-Rodica, Măieruţ Felicia-Gabriela, Vinţi Sorin
7. Comisia metodică de matematică şi ştiinţe: responsabil prof. Paşcalău Flaviu
Membrii comisiei: Brezai Liviu, Vulcu Liliana, Borza Horea, Paşcalău Flaviu, Ţălnariu Rodica, Isac
Rodica, Sîrbu Monica, Paşcalău Laura, Vulcu Liliana, Baumgartner Daniela
8. Comisia metodică de informatică, educaţie tehnologică şi arte: responsabil prof. Păltineanu
Mihaela
Membrii comisiei: Păltineanu Mihaela, Vonica Mărioara, Armenciu Claudia, Goilav Adrian, Pop
Silvana, Popesc Cornel
9. Comisia metodică de educaţie fizică: responsabil prof. Niculae Ştefan
Membrii comisiei: Pitko Paul, Niculae Ştefan
10. Comisia metodică a diriginţilor – gimnaziu: responsabil prof. Vonica Marioara
Membrii comisiei: Vonica Marioara, Ivănuş Anca Rodica, Murariu Dorina, Duda Cristina
11. Comisia metodică a diriginţilor – liceu: responsabil prof. Morar Ilie
Membrii comisiei: Morar Ilie, Robu Cristina, Pitko Paul, Muleşiu Monica, Niculae Ştefan, Ionescu
Alexandra, Popoviciu Maria, Romcea Rodica, Marghitoiu Oana, Vulcu Liliana, Ţuţurea Liliana, Filip
Mihaela, Secu Marinela, Păltineanu Mihaela, Suciu Olga, Vinţi Sorin, Popesc Cornel, Sîrbu Monica,
Zoppelt Diana
12. Comisia pentru asigurarea calităţii in educaţie: responsabil prof. Isac Rodica
Membrii comisiei: Filip Mihaela, Ion Cristina, Vonica Marioara, Isac Rodica, Munteanu Monica,
Botezatu Elena, Zoppelt Diana
13. Comisia pentru acordarea drepturilor elevilor: responsabil prof. Ţălnariu Rodica
Membrii comisie: Ţălnariu Rodica, Morar Ilie, Vonica Maria, Pleşca Elena, Botezatu Elena, Tăban
Elena
14. Comisia de organizare a serviciului pe şcoală: responsabil prof. Isac Rodica
Membrii comisiei: Oprişor Marilena, Isac Rodica
15. Comisia de întocmire a orarului: responsabil prof. Filip Mihaela
Membrii comisiei: prof. Filip Mihaela, prof. Isac Rodica.
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16. Comisia pentru manuale: responsabil prof. Niculae Ştefan
Membrii comisiei: Pleşca Elena, Niculae Ştefan, Natea Sofia, Nan Diana
17. Comisia pentru combatere a violenţei: responsabil prof. Munteanu Monica
Membrii comisiei: Morar Ilie, Niculae Ştefan, Munteanu Monica, Paşcalău Flaviu, Botezatu Elena
18. Comisia pentru implementarea programelor şi proiectelor internaţionale: responsabil prof. Filip
Mihaela
Membrii comisiei: Filip Mihaela, Romcea Rodica, Păltineanu Mihaela, Popoviciu Maria, Ilicuţă Anca,
Morar Ilie, Zoppelt Diana
19. Comisia de protecţie a muncii: responsabil prof. Vulcu Liliana
Membrii comisiei: Vulcu Liliana, Roman Aurel
20. Comisia pentru apărare civilă şi PSI: responsabil prof. Brezai Liviu
Membrii comisiei: Roman Aurel, Pitko Paul, Paşcalău Flavius, Brezai Liviu
21. Comisia pentru curriculum: Responsabilii Comisiilor ariilor curriculare.
22. Comisia de promovare a imaginii şcolii şi colaborare cu comunitatea locală: responsabil prof.
Albu Gabriela
Membrii comisiei: Ţălnariu Rodica, Isac Rodica, Robu Cristina, Zoppelt Diana, Albu Gabriela, Morar
Ilie, Popesc Cornel, Vinţi Sorin, Ţuţurea Liana
23. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare a frecvenţei şi ritmicităţii notării: responsabil
prof. Vonica Marioara
Membrii comisiei: Robu Cristina, Brezai Liviu, Ivănuş Anca-Rodica, Vonica Marioara
24. Comisia pentru formare continuă a cadrelor didactice: responsabil prof. Romcea Rodica
Membrii comisiei: Popoviciu Maria, Isac Rodica, Romcea Rodica
25. Comisia de selecţionare a materialului de arhivat: responsabil secr. Zaplitnei Iuliana
Membrii comisiei: Zaplitnei Iuliana, Tăban Elena, Cazan Mariana

II. Baza materială
II.1. Situaţia spaţiilor de învăţământ
În anul şcolar 2013 – 2043 au fost realizate lucrări de reparaţii curente şi de amenajarea a
spaţiilor, finanţate preponderent de la bugetul local, cu o contribuţie după posibilităţi, din bugetul de
venituri proprii. Prezentăm mai jos lista lucrărilor realizate şi modul de finanţare:
De la bugetul local
- zugrăvit holul de la etajul II şi amenajat grup social parter şi grup social pentru persoane cu
dizabilităţi ……………………………………………………………….…………17107,62 lei
- Zugrăvit şi vopsit holul de la secretariat ……………………………………………..2278,50 lei
- Executat rampa de acces pentru peroane cu dizabilităţi…………………………..….3305,34 lei
- Zugrăvit holul de la etajul II de la secţia germană.………………………………….1354,20 lei
- Zugrăvit şi vopsit holul de la etajul I………..…………………………………..…16369,17 lei
- Curăţat pardoseala şi montat parchet în sala S 11…………...………………………..1214,00 lei
- Achiziţionat materiale pentru reparaţii …………………….......……………………..2244,84 lei
- Zugrăvit, vopsit, montat corpuri de iluminat în sala S 23 ..…………………………..7498,28 lei
- Zugrăvit birou director ......………………………………………………………………1136 lei
- Zugrăvit şi vopsit hol parter şi sala S 27 şi montat parchet în birou directorului ..…22201,65 lei
- Realizat termosistem la sala de sport ..……………………………………………...12330,00 lei
Din bugetul de venituri proprii
- contribuţie la montat parchet în sala S 11 ..……………………………………………...1499 lei
- contribuţie la realizarea termosistemului de la sala de sport ...…………………………..1372 lei
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II.2. Execuţia bugetară pentru anul şcolar 2013 – 2014
Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat
Suma alocată
12891
1600
64922,95
11764
Total sume alocate:
Cuantumul sumelor alocate de la bugetul local
Cheltuieli de personal
Obiecte de inventar
Transport elevi
Burse

Defalcare pe articole
Articol
Suma alocată
Salarii - examene
12891
Băncuţe pentru clasa pregătitoare
1600
Abonamente transport elevi
64922,95
Bani de liceu
11764
91177,95

Salarii
1877199
Contribuţii asigurări sociale
529227
Furnituri de birou
5130,07
Materiale de curăţenie
9912,74
Încălzire, curent electric
72128,80
Apă, canal
12003,42
Telefon
8273,20
Cataloage, carnete elev, condici,
3076,05
registre, cretă, etc.
339253,3
Bunuri şi servicii
Materiale întreţinere (deratizare,
34203,70
mat. sanitare, medicina muncii)
Reparaţii curente
99465,60
Obiecte de inventar
5608,28
Cheltuieli transport şi deplasări
2979,25
cadre didactice
2550
Abonamente publicaţii
275
Perfecţionare
1986
81662
Burse merit, orfani, sociale
81662
Burse
Total sume alocate:
2.745.680,11
Cuantumul sumelor din venituri proprii (rezultate din eliberări acte de studiu, program
prelungit)
Salarii
0
0
Cheltuieli de personal
Contribuţii
0
Furnituri de birou
1107,12
Cheltuieli cu bunuri şi
15413,13
Materiale de curăţenie
803,47
servicii
Apă, canal
216,67
Materiale cu caracter funcţional
2245,77
Materiale de întreţinere
3126,52
Reparaţii curente
2871
Obiecte de inventar (băncuţe
5042,58
clasa pregătitoare)
Total sume cheltuite:
15413,13
Cheltuieli de personal

2406426
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II.3. Dotarea şi starea materialelor didactice. Lipsuri, preocupări concrete
pentru eliminarea disfuncţionalităţilor
Şcoala noastră dispune în general de material didactic adecvat, distribuit în laboratoarele de
chimie-fizică, biologie şi informatică, precum şi în cabinetul de limba germană. În anul şcolar 2013
2014 s-a lucrat intens la aranjarea fondului de carte în biblioteca şcolii, astfel încât aceasta a devenit
funcţională. Au fost confecţionate noi rafturi şi s-au rearanjat cărţile. S-au înregistrat volumele
existente în evidenţa computerizată a bibliotecii.
Toate dotările tehnice de care dispune şcoala sunt funcţionale şi sunt utilizate în procesul de
învăţământ. Folosirea laboratoarelor este posibilă doar prin mutarea claselor, deoarece acestea sunt
folosite ca săli de clasă. Acest lucru se datorează faptului că în anul şcolar 2013 – 2014 au apărut 2
clase pregătitoare, numărul total de clase crescând astfel peste numărul de săli de clasă disponibile.
Acesta este şi motivul pentru care doar clasa a VIII-a a funcţionat în schimbul de dimineaţă, celelalte
clase gimnaziale având cursurile după-masă.

III. Resurse umane
III.1. Personal didactic
III.1.1. Încadrarea cu personal didactic
Resursele umane reprezentate de personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt
percepute ca esenţiale în buna funcţionare şi dezvoltare a unei instituţii de învăţământ, în realizarea
obiectivelor stabilite. Este de necontestat rolul colectivului didactic în obţinerea performanţelor de
către elevi, de calitatea şi stabilitatea acestuia depinzând în mare măsură dezvoltarea pe mai departe a
unităţii de învăţământ.
Urmărind situaţia încadrării cu personal în ultimii 5 ani vom constata următoarele:

Posturi didactice

Total
Înv. primar
Gimnaziu
Liceu

Personal cu baza în
şcoală
Personal cu baza în alte şcoli
Posturi personal auxiliar
Posturi personal nedidactic

20092010
59
16,72
14,31
33,00

20102011
55,20
13,53
11,24
30,43

20112012
53,11
9,94
7,90
35,27

20122013
53,11
10,72
6,22
36,17

2013 2014
55,13
10,61
6,11
38,41

58

52

50

53

52

4
7
16

1
7
14

10
7
12

4
6
12

6
7
11

După scăderea puternică a numărului de posturi din anii precedenţi, se remarcă o stabilizare în
acest domeniu, lucru care ne bucură. În anul şcolar 2013 – 2014, numărul de posturi a crescut uşor faţă
de anul precedent, fapt datorat existenţi a 3 clase a XI-a (2 la secţia română şi 1 la secţia germană) la
care practica pedagogică este îndrumată de profesori metodişti. Aceasta se reflectă în creşterea
numărului de posturi de la liceu.
Evoluţia raportului dintre numărul de elevi şi numărul posturilor didactice, adică a eficienţei
încadrării cu personal didactic se prezintă în felul următor:
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Primar
Gimnaziu
Liceu

2008-2009
16,1
13,43
11,5

2009-2010
15,07
13,69
12,84

2010-2011
13,30
13,16
13,90

2011-2012
17,70
13,54
13,35

2012-2013
20,24
15,27
13,96

2013 - 2014
23,37
13,11
14,50

Se observă o creştere pronunţată a eficienţei încadrării la primar şi la liceu, comparativ cu anul
trecut şi o scădere la gimnaziu. Creşterea de la primar este cea mai îmbucurătoare, indicând
normalizarea şi stabilizarea funcţionării acestui ciclu. Este o confirmare a faptului că şcoala noastră a
reuşit să se impună ca furnizor de servicii de calitate la acest nivel în contextul concurenţei celorlalte
şcoli din vecinătate. La acest lucru a contribuit atât calitatea personalului didactic de la acest nivel, cât
şi faptul că acesta este stabil. Creşterea eficienţei încadrării de la liceu este determinată de consolidarea
profilului pedagogic care este foarte căutat de către absolvenţii de clasa a VIII-a. Concurenţa pentru
aceste clase este în creştere de la an la an. Un indicator al faptului că elevii de la gimnaziu nu agreează
cursurile în schimbul doi este scăderea eficienţei încadrării la gimnaziu. Aceasta tinde să devină o
problemă dificilă pentru şcoala noastă, ţinând cont de faptul că în anii viitori nici clasele a VIII-a nu
vor mai avea posibilitatea să urmeze cursurile dimineaţa.
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Primar
Gimnaziu

Graficul evoluţiei eficienţei
încadrării subliniază analiza
făcută anterior.
Obiectivul pentru următorii ani
şcolari este de a păstra evoluţia
pozitivă de la primar şi de la
liceu şi de a îmbunătăţi acest
indicator la gimnaziu.

Liceu

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14

Făcând o analiză din punct de vedere calitativ, adică al pregătirii profesionale a colectivului
didactic încadrat la C.N.P.A.S. în anii şcolari 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013 şi 2013 - 2014
vom constata următoarele:
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
Total personal cu
52
50
53
52
baza în şcoală
Doctorat
2
3,84 %
2
4%
3
5,6%
4
7,69%
Gradul I
35
67,30%
35
70%
32
60,3%
31
59,61%
Gradul II
5
9,61%
3
6%
4
7,5%
4
7,69%
Definitivat
9
17,30%
9
18%
12
22,64%
13
25%
Debutanţi
1
1,92%
1
2%
2
3,7%
Faţă de anii trecuţi se observă o creştere a procentului de cadre didactice cu definitivat şi cu
gradul II, adică tinere, pe seama scăderii numărului de cadre didactice cu gradul I. Aceasta semnalează
o întinerire din mers a personalului. La nivel judeţean s-a raportat un procent de 70% cadre didactice
cu gradul I sau II, iar la nivelul şcolii noastre acest procent este de 74,99%, ceea ce ne situează peste
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media pe judeţ. Acest lucru denotă preocuparea cadrelor didactice de la şcoala noastră pentru
perfecţionare.
Un alt indicator al nivelului calitativ ridicat al colectivului didactic îl reprezintă procentul
cadrelor didactice ce primesc gradaţie de merit sau salariu de merit.
An şcolar
2008 – 2009
2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014

Total personal cu baza
în şcoală
67
58
52
50
53
52

Gradaţii de merit
21
18
16
13
12
11

31,34%
31,03%
30,76%
24,52%
22,64%
21,15%

Salarii de merit
13
12
0
0
0
0

19,40%
20,68%
0
0
0
0

III.1.2. Activitatea comisiilor
1. Informare privind activitatea membrilor comisiei de limba şi literatură română şi limba
latină în anul şcolar 2013 – 2014
Încadrare
Nr.
Numele şi
crt.
prenumele
profesorului
1.
Fotea Cornelia

Încadrare
Clasa/ nr. de ore/ săptămână

Norma
didactică

Statut

IX A – 4 lb. rom., XI C – 4 lb. rom., XII A –
20
titular
4 lb. rom.,XII A – 3,5 practică pedagogică
XI D – 1 metodică, XI D – 3,5 practică pedag.
2.
Filip Mihaela XI D – 4 lb. rom., XII B – 4 lb. rom, XII C –
19,5
titular
4 lb. rom., XII C – 3,5 practică pedagogică,
VII A – 4 lb. rom.
3.
Albu Gabriela X A – 4 lb. rom., X D – 4 lb. rom., XI B – 4
20,5
titular
lb. rom., XI B – 1 metodică, XI B – 3,5
practică pedagogică, XII D – 4 lb. rom.
4.
Morar Ilie
IX B – 4 lb. rom., X B – 4 lb. rom., XI A – 4
20,5
titular
lb. rom., XI A – 1 metodică, XI A – 3,5
practică pedagogică, XI E – 4 lb. rom., (+1
opţional: Literatura pentru copii)
5.
Ţuţurea Liana IX D – 4 lb. rom., IX E – 4 lb. rom., X C – 4
20
detaşa
lb. rom., X E – 4 lb. rom., XI E – 1 lit. univ.,
t
XII D – 1 lit. univ., XII B – 1 lit. univ., XI C
– 1 lit. univ
6.
Muraru Dorina V A – 5 lb. rom., VI A – 4 lb. rom., VIII A –
18
titular
4 lb. rom., IX C – 4 lb. rom., VIII A – 1
opţional
7.
Suciu Olga
IX C – 1 lb. latină, IX E – 1 lb. latină, X C – 1
11
titular
lb. latină, X E – 1 lb. latină, XI C – 2 lb.
latină, XI E – 2 lb. latină, XII B – 1 lb. latină,
XII D – 1 lb. latină, VIII A – 1 lb. latină
Total ore/ disciplină/
118,5 – limba română; 11 – limba latină
unitate şcolară

Gradul
didactic
I

I

I (dr.)

I (dr.)

I

Def.

I
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Activităţi susţinute în cadrul comisiei ariei curriculare
1. Participare la consfătuirile profesorilor de specialitate: 13 IX 2013
2. Participarea membrilor comisiei la şedinţele de catedră, având următoarea tematică:
- Septembrie: discutarea anunţurilor de la consfătuiri, planificarea recapitulărilor în vederea
testelor iniţiale, organizarea testelor iniţiale, elaborarea TI pe nivel de clase după modelul
CNEE;
- Octombrie: discutarea testelor iniţiale, planul de măsuri pentru fiecare clasă; aprobarea
planului de muncă pentru sem. I; discutarea planului de asistenţe şi interasistenţe la nivelul
catedrei;
- Noiembrie: organizarea simulării probei scrise pentru Evaluarea Naţională şi de
Bacalaureat;
- Decembrie: discutarea noii metodologii de organizare şi desfăşurare a concursurilor de
limba şi literatura română.
3. Întocmirea planificărilor anuale, aprobarea programelor pentru disciplinele opţionale.
4. Satisfacerea necesarului de instrumente didactice auxiliare prin comenzi, gimnaziu şi liceu
(Eseul, editura Art, pentru clasele a XI-a şi a XII-a).
5. Implicarea profesorilor în organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prilejuite de Ziua
Colegiului Pedagogic – 30 noiembrie 2013, având tema: Conflictul între generaţii; realizarea
proiectelor tematice cu elevii din clasele la care sunt diriginţi sau la care predau (Liana Ţuţurea,
Mihaela Filip, Gabriela Albu, Cornelia Fotea, Olga Suciu, Ilie Morar, Dorina Muraru).
6. Organizarea simulării examenului pentru Evaluarea Naţională la clasele a VIII-a şi Bacalaureat
– 9 decembrie 2013
Rezultate obţinute la simularea examenului pentru Evaluarea Naţională, decembrie 2013
Clasa

a VIII-a
A

Tot.
elevi

Nr.
elevi
prez.

18

18

Tranşe de note
1-2,99 3-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

0

0

3

3

5

7

0

Total elevi
promov.

18

Procent
Profesorul clasei
promov.

100%

Dorina
Muraru

Rezultate obţinute la simularea examenului pentru Bacalaureat, decembrie 2013
Clasa

a XII-a
A
a XII-a
B
A XIIaC
A XIIaD
Total

Tranşe de note
Total Nr. elevi
elevi prezenţi 1-2,99 3-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

Total
Procent
elevi
promovapromov. bilitate

Profesorul clasei

31

31

0

0

2

2

7

8

12

31

100%

Cornelia Fotea

29

29

1

7

6

4

5

4

2

21

72,41%

Mihaela Filip

27

27

4

10

2

4

4

3

0

13

48,14%

Mihaela Filip

23

22

4

8

5

5

0

0

0

10

45,45%

Gabriela Albu

110

109

9

25

15

15

16

15

14

75

68,18%

7. Discutarea rezultatelor acestor simulări şi a măsurilor pentru reproiectarea activităţilor de
învăţare.
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8. Lansare de carte – 7 noiembrie 2013 – criticul Aureliu Goci şi scriitoarea Aurelia Banu; au
participat, însoţind clasele liceale, prof. Mihaela Filip, prof. Liana Ţuţurea, prof. Cornelia
Fotea, prof. Ilie Morar;
9. Derularea proiectului Mihai Eminescu (concurs-evaluare sumativă; moment artistic) – 15
ianuarie;
10. Participarea membrilor comisiei la şedinţele de catedră, având următoarea tematică:
- Ianuarie - Februarie: discutarea planului de asistenţe şi interasistenţe la nivelul catedrei în
sem. II; participarea la fazele judeţene ale Olimpiadei de comunicare, limba şi literatura
română.
- Martie: organizarea simulării probei scrise a bacalaureatului;
- discutarea rezultatelor la probele de limba româna – clasa a VIII-a, clasa a XII-a.
11. Satisfacerea necesarului de instrumente didactice auxiliare prin comenzi, gimnaziu şi liceu.
12. 12 februarie - organizarea olimpiadei de Limbă, comunicare şi literatură, etapa locală
- elevi calificaţi la etapa judeţeană: Matei Raluca (clasa a VII-a – prof. Filip), Rotaru
Georgiana, Tancou Denisa (IX C – prof. Muraru), Lisacoschi Ruxandra (IX E – prof. Ţuţurea),
Botezan Robert (XI C – prof. Fotea)
13. Participare la activităţile prilejuite de carnavalul tematic – 27 februarie
14. Organizarea de activităţi de meditaţii şi consultaţii pentru sprijinirea elevilor din clasele
terminale pentru promovarea examenelor naţionale, prof. G. Albu
15. Realizarea ofertei CDŞ pentru anul şcolar 2014-2015 din partea catedrei de Limba şi literatura
română.
16. Implicarea tuturor membrilor catedrei în desfăşurarea săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai
bun” cu proiecte şi activităţi, aprilie 2014.
17. Implicarea profesorilor în organizarea Zilei porţilor deschise, 25 aprilie 2014 –prezentarea
ofertei educaţionale a şcolii, simularea probelor de aptitudini, interviu, lecţie deschisă.
18. Membrii Catedrei au participat ca profesori organizatori şi evaluatori în următoarele Comisii:
- Comisia de implementare a programelor şi proiectelor educative: Filip Mihaela.
- Comisia judeţeană de organizare şi evaluare a Olimpiadei
- Comisia de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba română: Fotea C.,
Morar I., Filip M., Ţuţurea L.
- Comisia de evaluare a aptitudinilor pentru profilul pedagogic, clasa a IX-a: Filip Mihaela,
Fotea Cornelia, Ţuţurea Liana, Morar Ilie.
Activitatea membrilor comisiei
1. prof. Cornelia Fotea
a. Susţinerea lecţiei deschise – Cartea de bucate, IX A – 10 decembrie;
b. Participare la proiectul Eminescu – 15 ianuarie, evaluator;
c. Simularea examenului de bacalaureat – evaluator;
d. Asistenţă la lecţia deschisă a colegei Dorina Muraru;
2. prof. dr. Gabriela Albu
a. Participare la Olimpiada de lingvistică – noiembrie 2013;
b. Participare la proiectul Eminescu – 15 ianuarie;
c. Simularea examenului de bacalaureat – evaluator;
3. prof. Liana Ţuţurea
a. Participare la proiectul „Eminescu” – 15 ianuarie;
b. Simularea examenului de bacalaureat – evaluator;
4. prof. Mihaela Filip
a. Comanda de manuale si auxiliare didactice, sept-oct. 2013
b. Ziua colegiului, 29 noiembrie, cu tema Conflictul intre generaţii: seminar Tehnici de
negociere, cls. XII; Concurs - Cea mai frumoasa fotografie din vacanta; colaborare la
organizarea serbării şi a întâlnirii cu foştii profesori;
c. Organizarea simulării din decembrie 2013.
d. Proiectul Eminescu, ianuarie 2014
9

e. Asistenţă la lecţia deschisa - clasa a IX-a A, prof. Fotea
5. prof. Dorina Muraru
a. Lecţie deschisă – Modul imperativ – 15 ianuarie;
b. Organizarea procesului literar Să argumentăm vinovăţia/nevinovăţia lui Goe – clasa a
VI-a, octombrie 2013;
c. Participare la Olimpiada de lingvistică – clasa a VIII-a, 23 noiembrie 2013;
d. Proiectul Eminescu – recital de poezie, coordonator al claselor V-VIII;
e. Susţinerea lecţiilor deschise pentru obţinerea gradului didactic II
6. prof. Olga Suciu
a. Participare la proiectul Eminescu – 15 ianuarie
b. Organizare de proiecte de cercetare pe teme din cultura şi civilizaţia romană
(Vestimentaţia romanilor, Edificii ale Romei antice, Poeţi şi scriitori latini);
c. Vizionare de filme având teme inspirate de istoria Romei (Asterix şi Obelix, Nero,
Roma);
7. prof. Ilie Morar
a. Participare la proiectul Eminescu – 15 ianuarie;
b. Organizarea lansării de carte - noiembrie
c. Coordonarea şedinţelor de catedră
d. Centralizarea rezultatelor la teste iniţiale şi la simularea examenelor naţionale –
septembrie, decembrie;
e. Asistenţa la lecţia deschisă a colegei Dorina Muraru – ianuarie;
Simularea examenului de bacalaureat – martie 2014
Clasa a XI-a
Clasa
12345671,99
2,99
3,99
4,99
5,99
6,99
7,99
XI A
0
0
0
3
15
8
1

88,99
1

9-10
0

XI B

0

0

3

5

17

2

3

1

0

XI C

0

0

1

4

13

5

5

1

0

XI D

0

3

5

2

11

5

2

2

0

XI E

0

0

1

2

19

9

1

0

0

Promov.
89,28%
83,87
%
82,75
%
66,66%
90,62
%

Prof.
I.
Morar
G.
Albu
C.
Fotea
M.
Filip
I.
Morar

REZULTATE LA EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ 2014
Limba şi literatura română
CLASA A VIII-A
Prof. Dorina Muraru
NOTE ÎNTRE:

CLASA
A VIII-A

Număr
de elevi/
clasa

Număr
de elevi
prezenţi

1,004,99

TOTAL

18

18

3

5,00 6,00- 7,00- 8,00- 9,005,99 6,99 7,99 8,99 9,99
3

5

5

2

0

10,00

%

_____

83,33
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Situaţie statistică privind rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat
– proba de COMPETENTE LINGVISTICE DE EXPRIMARE IN LIMBA ROMANA, iunie
2014
Total Nr. elevi
elevi prezenţi

Clasa
a XIIaA
a XIIaB
a XIIaC
a XIIaD
Total

Numărul calificativelor obţinute
Comisia de evaluare
M
A
E
mediu avansat experimentat

31

31

0

2

29

29

29

0

6

23

28

26

1

4

21

23

21

1

15

5

111

107

2

27

78

Fotea Cornelia
Morar Ilie
Filip Mihaela
Ţuţurea Liana
Filip Mihaela
Ţuţurea Liana
Morar Ilie
Fotea Cornelia

Numele şi
prenumele
prof. clasei
Fotea Cornelia
Filip Mihaela
Filip Mihaela
Albu Gabriela

Promovabilitate simulare (S)/ bacalaureat (B) 2014
Clasa

XII A S
B
XII B S
B
XII C S
B
XII D S
B
Total bac
(B)
Total
simulare (S)

11,99

22,99

33,99

44,99

55,99

66,99

77,99

88,99

910

0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
1
0
2
1
0
0
1
4

0
0
1
2
2
0
2
0
2

9
5
4
9
4
5
7
10
29

6
6
4
5
5
6
6
7
24

3
7
8
5
5
8
5
2
22

2
8
6
3
5
5
0
1
17

9
4
4
2
4
1
1
0
7

Promov.
%
100
96,77
96,29
86,20
88,46
96,15
90,47
95,23
92,52

0

0

1

5

24

21

21

13

18

93,20

Prof.

Fotea C.
Filip M.
Filip M.
Albu G.

Elevii respinşi în prima sesiune la disciplina limba şi literatura română au promovat examenul
în sesiunea august-septembrie. Excepţie: Vasilescu Victor, neprezentat.
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Limba și literatura română
Comparație: rezultate obținute la simulare bac (martie) vs. examen (iulie) 2014

Simulare

Bacalaureat

29

30
24

25

24

21 22

21

20

18

17
13

15
10

8

6

7

5
0
<5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-10,00

Limba și literatura română
Bacalaureat 2014, sesiunea iunie-iulie, după contestații
Promovabilitate: 107 elevi înscriși, 99 promovați, 92,52 %

35
30
25
20
15
10
5
0

29
24

22
17

1

1

1-1,99

2-2,99

4

3-3,99

7
2
4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99 9-10,00

Rezultate bacalaureat 2014, sesiunea iunie-iulie – comparaţie între clase
XII A

XII B

XII C

XII D

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1-1,99

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99 9-10,00
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2. Informare privind activitatea membrilor comisiei ariei curriculare om şi societate în anul
şcolar 2013 – 2014
In cursul anului şcolar 2013 - 2014, membrii catedrelor din aria curriculară „Om şi societate”
au fost preocupaţi de creşterea calităţii procesului instructiv – educativ, realizându-se o parcurgere
integrală a programelor şcolare, cu respectarea riguroasă a obiectivelor şi competenţelor pe care
acestea le propun.
Toate cadrele didactice au realizat corespunzător planificarea pe unităţi de învăţare, în care s-a
ţinut cont de interpretarea rezultatelor obţinute la testele iniţiale, precum şi de particularizări în ceea ce
priveşte elevii cu CES.
Atât testele iniţiale, cât şi cele aplicate pe parcurs, ca şi cele finale, respectă obiectivele de
evaluare şi prezintă barem de corectare şi notare. De asemenea, au fost propuse măsuri de îmbunătăţire
a rezultatelor obţinute.
Cadrele didactice au fost preocupate, în permanenţă, de utilizarea metodelor activ-participative
în procesul de predare-învăţare.
In paralel, membrii catedrelor de istorie, geografie, religie, ştiinţe socio-umane au realizat
următoarele activităţi:
CATEDRA DE ISTORIE:
Prof. Robu Cristina:
- Participare la consiliile profesorale.
- Participare la consfătuirile organizate de I.S.J. Sibiu.
- Participare la cercul metodic al profesorilor de istorie.
- Aplicarea şi analiza testelor iniţiale.
- Organizarea de şedinţe cu părinţii.
- Membru in comisiile: comisia metodica a ariei curriculare „Om şi societate”, comisia diriginţilor,
comisia pentru verificarea documentelor şcolare, comisia de colaborare cu comunitatea locală.
- Organizarea şedinţelor cu membrii catedrelor ariei curriculare „Om şi societate”.
- Comemorarea Holocaustului: întocmirea de planşe, prezentări de referate, clasa a XI-a B.
- Participare la Balul bobocilor.
- Participare la lectoratul cu părinţii.
- Participare la întrunirea profesorilor de istorie dedicată zilei de 1 Decembrie.
- Participare la Zilele liceului: prezentare de planşe, prezentare power-point a liceului şi a
personalităţii lui Andrei Şaguna, vizionare de film, dezbateri.
- Sărbătorirea Zilei Naţionale a României, clasa a X-a C: întocmirea de planşe, prezentarea de
referate.
- Sărbătorirea Unirii Principatelor: prezentare referate, clasa a XII-a B.
- Participare la bazarul de Crăciun.
- Profesor corector la simularea examenului de bacalaureat, martie 2013.
- Participare la sesiunea de comunicări „Marketingul şi educaţia în muzee”, organizată de CNM
ASTRA Sibiu, cu lucrarea „Lecţia de istorie la muzeu – exemple de bună practică”, publicată în
anuarul muzeului.
- Derularea de proiecte finalizate cu expoziţii publice, în parteneriat cu CNM ASTRA Sibiu şi
Muzeul Brukenthal: „Sibiu – o cetate asediată” şi „Podoabe de ieri, de azi şi de mâine”,
„Personalităţi sibiene”.
- Participare la Zilele Europene ale Patrimoniului, septembrie 2013.
- Obţinerea gradului didactic I, 21 noiembrie 2014.
- Vizionare de film la sediul CNM ASTRA Sibiu, cu prilejul Zilei mondiale a minorităţilor,
decembrie 2013.
- Participare la sesiunea judeţeană de comunicări ştiinţifice pt. elevi, organizată de către Facultatea
de ştiinţe socio – umane, Sibiu: premiul I, eleva Dumitrean Cătălina, clasa a XI-a B.
- Participare la „Noaptea Muzeelor”, aprilie 2014.

13

-

-

-

-

-

Prof. Ivănuş Rodica:
Analiza testelor iniţiale.
Pregătire pentru teză cu elevii claselor a VIII-a, noiembrie – decembrie 2013.
Activitate de mentor.
Comemorarea Holocaustului, octombrie, 2013, în colaborare cu Muzeul de Istorie, reprezentat de
către muzeograf Raluca Teodorescu.
Coordonarea lucrărilor elevilor care au participat la sesiunea de comunicări dedicată Zilei
Internaţionale a Drepturilor Omului.
Participare la proiectul de Istoria Sibiului, în colaborare cu Biblioteca Astra, Sibiu.
Pregătirea elevilor pt. olimpiadă.
Prof. Oprişor Isaia:
Vizitarea bibliotecii şi a atelierului de învăţare din cadrul Centrului de formare continuă pentru
limba germană, clasa a XI-a C.
Colaborarea cu Zentrum fur Lehrerfortbildung.
Participare la Ziua Liceului.
Vizită la muzeul minorităţilor germane „Teutsch”, împreună cu elevii clasei a X-a D.
Vizitarea expoziţiei de Biblie medievală, organizată la Forumul german, împreună cu elevii
claselor a IX-a.
Vizionarea piesei de teatru „Visul unei nopţi de vară”, la Teatrul Gong.
Asigurarea de suport didactic în limba germană pentru elevii claselor IX, X, XI.
Prezentarea de proiecte Power Point pe întreaga durată a semestrului în vederea implicării active a
elevilor.
CATEDRA DE GEOGRAFIE:
Prof. Radu Ioan:
Participare la „Noaptea şi ziua bibliotecilor”, Biblioteca Astra, oct. 2013.
Participare la Cercul profesorilor de geografie.
Participare la Colocviile Revistei Transilvania, sept. 2013.
Participare la Festivalul „M. Eminescu”, Botoşani, Bălţi, Soroca.
Participare la Ziua Liceului.
Organizarea de excursii: Avrig, Râu Sadului, Poplaca, cu clasele XI A, XI B, XII B.
Publicarea de articole în reviste din Sibiu, Bucureşti, Botoşani, Târgu Mureş.
Prof. Măieruţ Felicia:
Analizaşi interpretarea testelor iniţiale.
Pregătire pentru teză cu elevii claselor a VIII-a, noiembrie – decembrie 2013.
Comemorarea Holocaustului, oct. 2013.
Membru al Societăţii de Geografie.
În cadrul săptămânii „Şcoala Altfel”: lecţii audio-video, activităţi instructiv-educative privind
protejarea mediului prin forţa educaţiei transdisciplinare, vizite la Muzeul Astra şi la Grădina
Zoologică, activităţi de ecologizare în perimetrul şcolii, activităţi de voluntariat.
Prof. Ionescu Alexandra:
Participare la acţiunea de voluntariat “Let’s do it, Roumania !”
Organizarea probei de simulare pt. Bacalaureat.
Participare la activităţi în cadrul săptămânii „Şcoala Altfel.
Prezentare de proiecte cu prilejul „Zilei mediului”, iunie 2013, clasele XI C şi XI D.
Prezentare de proiecte cu prilejul „Zilei Europei”, mai 2013, clasele XII C şi XII D.
CATEDRA DE RELIGIE:
Prof. Todireasa Elena:
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Săvârşirea unor Sfinte Slujbe împreună cu elevii claselor I, IX, X, XII.
Cerc pedagogic al profesorilor de religie.
Prof. Milea Ana:
Analiza testelor iniţiale.
Însoţirea elevilor la biserică cu ocazia marilor sărbători religioase.
Organizarea de activităţi extraşcolare: participarea la proiectul „Vreau sa aflu despre viaţă „
concursuri de creaţie literara.
Desfăşurarea de activităţi in vederea cunoaşterii şi respectării tradiţiilor şi obiceiurilor specifice
Naşterii Domnului Iisus Hristos.
Realizarea legăturii dintre Biserică şi Şcoală, prin participarea împreună cu elevii la slujbele
religioase şi desfăşurarea unor activităţi în cadrul locaşului de cult.
Participare la Olimpiada de psiho-pedagogie si la olimpiada animatorilor
Pentru realizarea unor materiale mai ample, precum portofolii, proiecte sau referate, elevii au fost
îndrumaţi constant, prezentându-li-se conţinutul ce urmează a fi realizat ori sugestii de realizare a
acestora.
Participare la Concursul de creaţie literara”Mama frumoasa, primul meu rai” unde elevele
Orlandea Paula si Botezan Larisa au obţinut doua premii I
Participarea la Cercul metodic al profesorilor de religie (lunar).
Participarea la Consiliile profesorale şi la Lectoratul cu părinţii.
Încheierea unui parteneriat educaţional între Şcoală şi Departamentul pentru tineri al Mitropoliei
Ardealului precum si cu Asociaţia „Pro Vita”.
CATEDRA DE SOCIO-UMANE:
Prof. Vinţi Sorin
Pregătire pentru Olimpiada de Logica si argumentare (decembrie – 2013, – februarie -2014)
Pregătire pentru Bacalaureat (ianuarie – iunie)
Vizionare film artistic (Agora) in cadrul orei de filosofie (martie)
Participare la şedinţele de catedra (permanent)
Vizionare piese de teatru: Visul unei nopţi de vara (februarie)
Organizare spectacol „Zilele Liceului”(noiembrie)
În cadrul „Săptămâna Altfel” (aprilie): - prezentare „Viaţa monahala” in cadrul vizitelor la
mănăstiri din Moldova si Maramureş.
Prezentare „Importanta cunoaşterii prigoanei comuniste” la vizitarea Memorialului victimelor
comunismului din Sighişoara.
Prezentare „Cimitirul vesel” la Săpânţa – Maramureş.
Excursie, 2 zile, (Praid - noiembrie).
Excursie cu bicicleta, 2 zile, (Râul Sadului – mai).
Tabăra de corturi, 4 zile, (cunoaşterea naturii, educaţie ecologica la Porumbacu – iunie) - excursie
cu bicicletele la barajul „Gura Râului” cu elevi ai clasei a XII-a.
Excursie in Tara Făgăraşului cu elevi ai claselor a IX-a, a X-a, a XI-a.
Excursie pe traseul Sibiu - Salina Turda - Cluj Napoca – Sibiu cu elevi ai claselor a IX-a, a X-a, a
XI-a.
9 mai 2013: participare cu prezentare power-point la proiectul educaţional interdisciplinar Lucian
Blaga „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”.
30 mai 2013 – 1 iunie 2013: excursie cu bicicletele pe Valea Sadului cu elevi ai claselor a IX-a.
24 iunie - 26 iunie 2013: tabără de corturi pe Valea Porumbacului cu elevi ai claselor a IX-a.

15

3. Informare privind activitatea membrilor catedrei de educaţie fizică şi sport în anul şcolar
2013 – 2014
In anul şcolar 2013 - 2014, încadrarea la catedra de educaţie fizică este de două norme plus 8
ore la suplinire, fiind cuprinşi elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal.
Membrii catedrei au desfăşurat activităţi 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. Profesorii catedrei de educaţie fizică au participat la toate
consfătuirile şi activităţile metodice organizate de I.S.J. Sibiu.
La nivelul catedrei s-a organizat în data de 20.09.2013 o şedinţă de catedră, discutându-se
următoarele:
- prezentarea raportului de activitate a anului şcolar 2012 - 2013;
- stabilirea programului de funcţionare al catedrei, cu planificarea activităţii orelor de educaţie
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 planului de activitate pe anul şcolar 2013 – 2014 şi sarcinile ce revin fiecărui
membru al catedrei;
- reamenajarea sălii de pregătire fizică (sala de forţă), având materialele necesare dotării
acesteia;
In cadrul şedinţei metodice a catedrei s-au prezentat metode, mijloace, precum şi structuri de
exerciţii pentru dezvoltarea vitezei de reacţie, deplasare, stabilindu-se grile unitare de evaluare pentru
fiecare clasă în parte la probele de alergare de viteză, aruncarea mingii de oină, alergare de rezistenţă şi
a exerciţiilor de forţă segmentară.
Au fost întocmite planificările la fiecare an de studiu, materia planificată a fost parcursă în
totalitate de fiecare profesor, existând evaluare la fiecare probă în parte.
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 Sportive Şcolare.
Pe parcursul semestrului I s-a participat la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, la
competiţia de:
- cros cu un număr de 8 elevi, s-au calificat la etapa judeţeană elevele Mesaroş Adriana – cls. a
XI-a A şi Vasile Carmin Elena – cls. a XI-a E – profesor Niculae Ştefan;
- baschet masculin liceu - profesor Niculae Ştefan;
- fotbal masculin liceu – profesor Pitko Paul.
Cu ocazia „Zilei Liceului” catedra de educaţie fizică a organizat competiţii sportive la mai
multe ramuri sportive, finalizate cu acordarea de diplome. În semestrul II, în cadrul Olimpiadei
Naţionale a Sportului Şcolar s-au desfăşurat competiţii sportive obţinându-se următoarele rezultate:
- echipa de handbal fete liceu s-a clasat pe locul III;
- la etapa judeţeană de cros elevii Mesaroş Adriana locul III, Ţiţirigă Denisa locul V, Chirilă
David locul VI;
- la etapa municipală de tenis de masă elevul Veleşcu Cosmin s-a clasat pe locul III;
Cu ocazia „Zilei Porţilor Deschise“, catedra de educaţie fizică a susţinut lecţii demonstrative
pentru elevii veniţi în vizită, elevele participante la demonstraţie au fost din clasa a X-a A.
Activitate metodică şi de perfecţionare în anul şcolar 2013 - 2014
Pe parcursul anului şcolar catedra de educaţie fizică a participat la toate activităţile metodice
organizate la nivel municipal şi judeţean. In luna februarie - martie 2014, profesorul Niculae Ştefan a
participat la Programul de formare continuă: Profesorii metodişti şi inspecţia şcolară, organizat de ISJ
şi Casa Corpului Didactic.
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4. Informare privind activitatea membrilor catedrei de Informatică şi Educaţie Tehnologică în
anul şcolar 2013 – 2014
Prof. Vomica Mărioara
Am participat la întâlnirile organizate în cadrul catedrei.
Am organizat un concurs de recital de poezie cu elevii clasei a VI-a CNPAS, ianuarie 2013.
Am organizat olimpiada pe şcoală în 29.01.2013.
o elevii calificaţi pentru faza judeţeană:
 Vasile-Cristea Eric – clasa a V-a
 Predoi Vlad – clasa a VI-a
 Iordache Robert – clasa a VIII-a
Am pregătit elevii calificaţi la olimpiada judeţeană, februarie 2013.
Am participat cu elevii de gimnaziu la Teatrul Gong la piesa ”Sophiechen und der Riese ” (clasa
V- VII), împreună cu prof. Isac Rodica şi Popa Anca 12 februarie 2013.
Am făcut parte din Comisia de desfăşurare a Olimpiadei de Educaţie tehnologică, faza judeţeană,
care a avut loc în data de 23, 28 februarie 2013, la Şcoala gimnazială nr. 25 Sibiu, în calitate de
profesor propunător, elaborator şi evaluator.
o rezultatele obţinute la olimpiadă:
 Predoi Vlad Marius – Menţiune
Am supravegheat la concursul Evaluare în educaţie, 02. 03 2013 la CNGL.
Am organizat şi participat la Carnavalul primăverii, clasele de gimnaziu, 05.03.2012, tema
”Desene animate”.
Am susţinut în cadrul catedrei o lecţie cu tema - Consumatorii electrocasnici la clasa a VIII-a B,
ianuarie 2013, CNGL.
Am supravegheat la simularea examenului de Evaluare Naţională la matematică, clasa a VIII-a,
29.03.2013 la CNGL.
Am organizat o excursie tematică cu tema „Pe urmele strămoşilor”, pe traseul Sibiu – Haţeg –
Sarmisegetusa – Prislop – Hunedoara – Deva – Sibiu, 04.04.2013, cu elevii claselor VI – VIII.
Am participat la Activităţile organizate în Muzeul satului, cu elevii claselor V-VI, 02.04.2013,
Am supravegheat la concursul Evaluare în educaţie, 18. 05 2013 la CNGL.
Am participat cu elevii de gimnaziu la Teatrul Gong la piesa ” Prinţul cireşelor ” (clasa V- VII),
împreună cu prof. Isac Rodica, 21 mai 2013.
Am colaborat cu psihologul şcolar pentru desfăşurarea unei lecţii de dirigenţie cu tema „Relaţia de
grup”, 09.05.2013.
Am desfăşurat activităţi practice în cadrul orelor de educaţie tehnologică: realizare de ciucuri,
realizare husă pentru telefon mobil, mai-iunie, 2013 .
Am participat, la concursul judeţean „Bunele maniere - un cod universal obligatoriu” organizat de
Palatul copiilor Sibiu, în calitate de profesor coordonator, 17.05.2013.
Sunt partener în proiectul eTwinning cu tema Farming around Europa, CNGL Sibiu.
Am colaborat cu bibliotecarul şcolii şi am desfăşurat o lecţie cu tema „Cartea – un obiect de preţ”,
27.05.2013.
Am participat, în calitate de supraveghetor, la Concursul Interjudeţean ”Gheorghe Lazăr Junior”,
ediţia a VIII-a, la CNGL, 01.06.2013.
Am făcut parte din Comisia pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 3,
sesiunea iunie 2013, în calitate de membru evaluator la Liceul tehnologic „Avram Iancu”.
Am făcut parte din Comisia de pentru inspecţia la clasă pentru titularizarea cadrelor didactice,
centrul de concurs „Şcoala gimnazială Nicolae Iorga”, în calitate de metodist, 07.06.2013.
Am făcut parte din Comisia pentru proba practică pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, in calitate de profesor examinator,
14.05.2013.
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Am făcut parte din Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, de la
CNPAS, sesiunea iunie-iulie, în calitate de profesor asistent.
Am făcut parte din Comisia din unitatea de învăţământ pentru Evaluarea Naţională, de la CNPAS
Sibiu, pentru anul şcolar 2012-2013, în calitate de membru, iunie 2013.
Am făcut parte din Comisia de admitere în clasa a V-a de la CNGL, 22.06.2012, în calitate de
profesor asistent.
Am făcut parte din Comisia zonală de Evaluare a examenelor de BAC, de la Colegiul Tehnic
Cibinium Sibiu, în calitate de vicepreşedinte, sesiunea iulie 2013
Prof. Păltineanu Mihaela
Am participat la întâlnirile organizate în cadrul catedrei.
Am participat la cercul metodic al profesorilor de informatică.
Am participat la consiliile profesorale.
Am participat la proiectul Ziua Eminescu organizat de profesorii de limba şi literatura română, în
sala festivă a colegiului, în 18.01.2013.
Am supravegheat elevii la Examenul pentru Sprachdiplom susţinut de elevii claselor a XII-a, secţia
germană, în 22.01.2013.
Am însoţit elevii din clasele a IX-a A şi a XI-a A la Gala de Balet de la Casa de Cultură în
30.01.2013.
Am participat la carnavalul pentru ciclul liceal în data de 21.02.2013.
Am participat la carnavalul pentru ciclul gimnazial în data de 05.03.2013.
Am însoţit elevii din clasele a X-a A şi a X-a B la vernisajul expoziţiei "Matsuri" si "Kagura",
Sărbători şi dansuri sacre în Japonia de la Muzeul Franz Binder în 07.03.2013.
Am participat împreună cu elevii clasei a IX-a A la workshop-ul Felicitări de 8 Martie organizat
de McDonald’s în 07.03.2013.
Am asistat la lecţia deschisă cu tema Genuri muzicale susţinută de către prof. Popesc Cornel la
clasa a IX-a C, 11.03.2013.
Am organizat împreună cu prof. Ilie Morar şi clasele a IX-a A, B, a X-a A, o excursie la Salina
Turda şi Gradina Botanică din Cluj-Napoca, în data de 02.04.2013.
Am vizitat împreună cu elevii din clasele a IX-a A şi a X-a B redacţia ziarului Tribuna, în data de
05.04.2013.
Am participat la proiectul educaţional interdisciplinar Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de
Lucian Blaga, în data de 09.05.2013.
Am fost membru în comisia de evaluare la Olimpiada de Tehnologia Informaţiei, etapa judeţeană
în martie 2013.
o am obţinut menţiune la Olimpiada de Tehnologia Informaţiei, etapa judeţeană prin eleva
Boeriu Alexandra din clasa a IX-a B
Am fost membru în comisia de evaluare a proiectelor şcolare internaţionale la Concursul Made for
Europe, etapa judeţeană în martie 2013.
Am urmat programul de formare profesională în domeniul managementului şi antreprenoriatului –
Şcoala Naţională a Femeilor Manager – proiect co-finanţat din Fondul Social European prin
POSDRU 2007-2013, în perioada 09-23.04.2013.
Am participat la programul de specializare pentru ocupaţia competenţe antreprenoriale, organizat
de S.C. Vertical Adventure S.R.L., în perioada 15-17.04.2013.
Am organizat ore suplimentare de pregătire a elevilor din clasele a XII-a pentru examenul de
bacalaureat.
Am fost profesor evaluator la proba de evaluare a competenţelor digitale a examenului de
bacalaureat sesiunea iunie 2013.
Am fost informatician in comisia pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante, sesiunea august 2013.
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Am participat la consiliile claselor de la ciclul liceal.
5. Informare privind activitatea membrilor catedrei de limbi moderne în anul şcolar 2013 –
2014
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.
În cadrul şedinţelor de catedră s-au discutat modalităţi de motivare a elevilor şi de îmbunătăţire
a pregătirii acestora în vederea susţinerii probei orale sau scrise la bacalaureat dar şi a atingerii
nivelurilor de competenţe prevăzute, conform Cadrului European al Limbilor.
Prof. Maria Popoviciu
1. Participarea la activităţile metodice din şcoală, sunt metodist al ISJ Sibiu, in această calitate
efectuând numeroase inspecţii curente şi speciale.
2. Participare la olimpiadele de limba engleză în calitate de evaluator.
3. Participare in săptămâna „Şcoala altfel”, cu elevii clasei la diverse activităţi de familiarizare a lor cu
diferite linii de studio oferite de ULBS.
4. Tematica orelor de consiliere a inclus teme privind combaterea violenţei, a folosirii drogurilor şi
alcoolului, opţiunea pentru un mod de viaţă sănătos. În acest sens a existat o buna colaborare cu
psihologul şcolii
5. Implicare în proiecte care urmăreau deschiderea orizontului elevilor, dar şi o mai bună cunoaştere a
şcolii noastre la nivel de judeţ.
Prof. Cristina Duda
1. Ziua Europeana a Limbilor/European Days of Languages/Journée Européene des Langues--Mettez
en françqis et anglais-25.09.2013-cls. XB/XC
2. Santa Claus is Coming! (Vizionare desen animat si îmbogăţirea vocabularului prin diverse activităţi
legate de desenul animat)
- 12.12.2013 – III B
- 17.12.2013 – III A
4. Zilele liceului –Timpul – 29.11.2012, cls. VIII, III, V+VI
5. Concurs „Cangurul lingvist-engleza'' – 07.02.2013, cls. III B, IV B, VIII A
6. Carnaval gimnaziu – 06.03.2013
7. Teatru Gong – „Vrăjitorul din Oz'' – 22.03.2013, cls. V A
8. Ziua porţilor deschise (activităţi didactice in cadrul proiectului de promovare a ofertei educaţionale)
– 26.04.2013
Prof. Oana Marghitoiu
1. Participarea la consfătuirea profesorilor de limbi moderne din judeţ: 13 septembrie 2013
2. Participarea, ca spectator, împreuna cu clasa X C la Campionatul Naţional de Dresaj Canin – 10
octombrie 2013
3. Excursie Bucureşti (profesor însoţitor) 18-19 octombrie 2013
4. Ziua Europeana a Limbilor Străine: Scene din Shakespeare (clasa XC)
5. Participarea la activităţi metodice la nivel local şi judeţean
6. Participare la bazarul de Crăciun
7. Ziua liceului – Speech Training and Competition
8. Participarea la Olimpiada de limba engleza organizata la nivel de şcoala (ca profesor organizator,
supraveghetor si corector).
9. Participare ca profesor evaluator la concursul de discursuri English Speaking Union desfăşurat la
Colegiul Naţional Gh. Lazăr Sibiu
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10. Pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale în vederea susţinerii examenului de
bacalaureat si a atestatului de competenţă lingvistică
11. Responsabil Comisia metodică ”Limbă şi comunicare”
12. Participarea la Olimpiada de limba engleza organizata la nivel local si judeţean, inclusiv faza de
departajare (ca profesor organizator, supraveghetor si corector).
Prof. Anca Ilicuţă
1. Participare la activităţile de promovare a ofertei educaţionale a scolii si am promovat imaginea
scolii in comunitate prin participarea si rezultatele elevilor la olimpiade si concursuri
2. Ziua liceului – vizionare film
3. Participare si organizare a activităţilor planificate pentru săptămâna „Şcoala altfel”
4. Participare ca profesor evaluator si corector la Concursul Naţional de creaţie si interpretare „Speak
Out“ 2013, faza judeţeana
5. Participare la programele si activităţile de prevenire si combatere a violentei si comportamentelor
nesănătoase in mediul şcolar, familie si societate
Prof. Monica Sora
1. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si
adaptarea acestora la particularităţile clasei. Parcurgerea programei şcolare integral si particularizarea
proiectării pentru predarea in limbile minoritarilor. Realizarea proiectării activităţii in format
electronic.
2. Utilizarea de strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al învăţării si formarea
competentelor specifice, mai ales in cadrul orelor la profilul pedagogic, folosind frecvent metode
activ-participative. Utilizarea de manuale si auxiliare autorizate, material didactic si mijloace didactice
existente in scoală (video – proiectorul).
3. Valorizarea activităţilor prin realizarea unor portofolii si expoziţii, promovarea studiului individual
si in echipa in rezolvarea unor sarcini de lucru.
4. Asigurarea transparentei criteriilor si procedurilor de evaluare, aplicarea de teste predictive,
interpretarea si comunicarea rezultatele elevilor si părinţilor. Utilizarea de diverse instrumente de
evaluare. Organizarea simulării competentei la limba engleza, care nu a fost proiectată la nivel
naţional.
5. Implicarea in organizarea activităţilor metodice la nivelul catedrei si folosirea de materiale
didactice auxiliare si informaţii primite la cursurile de formare. Participarea la activităţile metodice la
nivel local si judeţean (profesor corector la olimpiada de limba engleză).
Prof. Marinela Secu
1. Planificările calendaristice s-au întocmit conform legislaţiei in vigoare si in termenul stabilit. Exista
la dosarul catedrei si dosarul personal elemente de proiectare pe unităţi de învăţare si de proiectare a
lecţiilor, planificarea activităţilor extracurriculare.
2. Au fost elaborate fise de lucru pentru elevi care sunt ataşate la caietul de notiţe sau la portofoliile
personale.
3. S-au susţinut lecţii utilizând video-proiectorul si a celorlalte mijloace media din dotarea scolii.
Rezultatele activităţilor de predare –învăţare – evaluare au fost aduse la cunoştinţa părinţilor si in unele
cazuri au fost comunicate diriginţilor.
4. Pe parcursul semestrului I s-au organizat si desfăşurat activităţi extracurriculare:
- Septembrie – cu ocazia Zilei limbilor străine am pregătit împreună cu elevii clasei a X- a A o
secvenţă din legenda medievală „Tristan et Yseult”. Legenda a fost prezentata si in romana si engleza .
- Octombrie – împreună cu clasele a XI –a am organizat Balul Bobocilor
- Noiembrie – cu ocazia Zilei Colegiului am pregătit împreună cu clasa a XI-a B piesa de teatru cu
titlul ”Conflictul intre generaţii”.
- Decembrie – împreună cu elevii claselor a XII – a am vizionat documentarul „Paris,le guide complet
pour visiter la ville”
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- Ianuarie – pregătire suplimentară cu elevii care s-au înscris la Delf
5. Pentru evaluările scrise, elevii au luat la cunoştinţa baremul de corectare. Notele au fost trecute
ritmic in catalog, comunicate elevilor si părinţilor. De asemenea, atunci când elevii au prezentat
carnetele, s-au consemnat in ele notele.
6. Exista aplicate teste iniţiale, rezultatele au fost comunicate elevilor si părinţilor care au solicitat
acest lucru. Ca instrumente de evaluare se folosesc referate, portofolii, prezentări power-point, evaluări
orale si scrise.
7. Elevii au luat cunoştinţa de ROI si s-au întocmit documente care justifica prezentarea normelor.
8. In calitate de diriginta am prevenit si daca a fost cazul, ameliorat situaţiile conflictuale. Am
participat de fiecare data la consiliile claselor, am organizat şedinţa cu părinţii. Părinţii elevilor au
participat individual la ore de consultaţii. Elevii cu rezultate foarte bune au fost apreciaţi in cadrul
orelor si recompensaţi cu note.
9. Tematica orelor de consiliere a inclus teme privind combaterea violentei, opţiunea pentru un stil de
viaţă sănătos, comunicare, in colaborare cu psihologul scolii . De exemplu cu ocazia zilei împotriva
fumatului, clasa XI B a împărţit pliante cu mesaje împotriva fumatului. Am prelucrat normele de
tehnica securităţii muncii si am participat la acţiunile organizate împreuna cu pompierii.
10. Am participat la activităţile metodice (consfătuiri, şedinţe de comisie, comunicări) Consider ca
am o buna comunicare cu cadrele didactice din şcoala si cu conducerea acesteia, îmi realizez atribuţiile
la timp, efectuez serviciul pe şcoala si am demonstrat disponibilitate in raport cu cerinţele scolii.
6. Informare privind activitatea membrilor catedrei de matematică şi ştiinţe în anul şcolar 2013
– 2014
1. În cadrul comisiei metodice s-au desfăşurat următoarele întâlniri metodice:
- Alegerea responsabilului ariei curriculare – 16 septembrie 2013.
- Întocmirea planului de activitate la nivelul comisiei-7 octombrie 2013.
- Analiza rezultatelor obţinute la testele iniţiale – 4 noiembrie 2013.
- Prezentarea rezultatelor obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare desfăşurate – 10 februarie
2014.
- Analiza programelor noi şi a manualelor şcolare pentru anul şcolar 2013-2014 – 10 martie 2014
- Analiza rezultatelor obţinute de elevi în anul şcolar 2013-2014.
2. Membrii catedrei au asigurat parcurgerea integrală a materiei în conformitate cu programa,
întocmind riguros planificările calendaristice.
3. Membrii catedrei :
Director adjunct prof. Rodica Isac
Prof. Brezai Liviu
Prof. Vulcu Liliana
Prof. Paşcalău Flavius
Prof. Paşcalău Laura
Prof. Baumgärtner Daniela
Prof. Sîrbu Monica
au desfăşurat următoarele acţiuni:
a) Activitatea didactică:
1. Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare în format electronic.
2. Proiectarea pe unităţi de învăţare în care se ţine cont de interpretarea testelor iniţiale.
3. Proiectarea lecţiilor asistate.
4. Parcurgerea integrală a programei şcolare.
5. Elaborarea de fişe de lucru individuale şi de grup a activităţilor experimentale, proiecte şi referate.
6. Utilizarea materialelor didactice şi mijloacelor existente în şcoală, a manualelor auxiliare,
mijloacelor media din dotarea şcolii, a metodelor activ-participative.
7. Evaluările scrise prezintă bareme de evaluare cunoscute de către elevi, lucrările scrise sunt
corectate şi rezultatele comunicate elevilor în maxim două săptămâni, iar notele sunt trecute
ritmic în catalog.
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8. Organizarea de activităţi cuprinse în planul managerial al şcolii; pregătire cu elevii clasei a VIII-a
pentru Examenul de Evaluare Naţională, a XII-a pentru Examenul de Bacalaureat, pentru
concursuri si olimpiade.
b) Managementul colectivului de elevi:
1. Întocmirea planificărilor calendaristice a activităţilor extracurriculare.
2. Stabilirea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs şi „Regulamentului de ordine
interioară”;
3. Stabilirea orelor de consiliere cu părinţii;
4. Tratarea diferenţiată a elevilor cu nevoi speciale, recompensarea şi evidenţierea elevilor cu
rezultate deosebite la învăţătură sau participarea la activităţi extraşcolare.
c) Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale:
Director adjunct prof. Rodica Isac
- Folosirea de materiale auxiliare şi informaţii primite la cursurile de perfecţionare.
- Participare curs TIMMS- Constanţa (Mamaia), 7-9 septembrie 2013.
- Evaluare TIMMS, 11-12 noiembrie 2013, Sinaia.
- Lecţie deschisă cu tema: „Activitate remedială – Numere reale”, clasa a VIII-a A, 25.10.2013.
- Organizarea şi participarea în şcoala noastră, la cercul metodic cu tema „Evaluarea de tip
TIMSS” la nivel de municipiu în data de 08.11.2013.
- Participarea la următoarele activităţi metodice:
Olimpiada de Matematică faza locală 14.02.2014;
Olimpiada de Matematică faza judeţeană 08.03.2014;
Concursul Internaţional de Matematică Aplicată Cangurul 21.03.2014;
Concursul Interjudeţean de Matematică “Gheorghe Lazăr” Sibiu 22.03.2014;
Prof. Brezai Liviu
- Folosirea de materiale auxiliare şi informaţii primite la cursurile de perfecţionare.
- Responsabil Comisie PSI, ISUJ.
- Participare curs TIMMS- Constanţa (Mamaia), 7 – 9 septembrie 2013.
- Evaluare TIMMS, Sinaia,11-12 noiembrie 2013.
- Lecţie deschisă, clasa a VII-a, 9 noiembrie 2013
- Activităţi specifice în cadrul Comisiei PSI, ISUJ.
Prof. Vulcu Liliana
- Responsabil „Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă”.
- Membru în subcomisia de inventariere a laboratorului de chimie-fizică.
- Pregătirea pentru concursul de chimie pentru elevii claselor a VII-a, marţi ora 18-19.
- Curs pregătire TIMMS – 7 – 9 septembrie 2013, Constanţa.
- Evaluare TIMMS, 11-12 noiembrie 2013, Sinaia.
- Lecţie deschisă cu tema: „Activitate remedială – Soluţii”, clasa a VII-a A, 9 noiembrie 2013.
- Prezentare la „Cercul metodic de chimie” pe judeţ cu tema „Sinteză TIMMS”, 13 noiembrie
2013.
- Organizarea Concursului judeţean „Noi şi chimia?!” pentru clasa a VIII-a, 3 decembrie 2013.
- Propuneri subiecte de chimie pentru faza locală a Olimpiadei de chimie, clasa a VIII-a, 24
ianuarie 2014.
- Profesor evaluator la faza judeţeană a „Olimpiadei de chimie”, 22 februarie 2014.
- Profesor corector „Raluca Ripan”, 11.05.2013.
- Participare la Cercul metodic la chimie, 11.05.2013.
Prof. Paşcalău Flavius
- Folosirea de materiale auxiliare şi informaţii primite la cursurile de perfecţionare.
- Responsabil Comisie metodică „Matematică şi ştiinţe”.
- Coautor la publicarea unei culegeri de teste de matematică pentru pregătirea examenului de
bacalaureat, profil pedagogic, de editura Nedion.
- Organizarea şi participarea în şcoala noastră la cercul metodic cu tema „Evaluarea de tip
TIMSS” la nivel de municipiu în data de 08.11.2013.
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Participarea cu eleve din clasa a XI-a B la Olimpiada de Lingvistică – etapa locală, judeţeană –
23.11.2013 organizat de ISJ Sibiu (catedrele de matematică şi română); calificarea elevei
Cioconea Izabela (locul I) la etapa naţională.
- Participarea în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de lingvistică – etapa judeţeană –
23.11.2013.
- Organizator a unui Concurs de Tenis de Masă de Ziua Liceului în 29.11.2013.
- Participarea cu elevele Milea Mihaela şi Ţolea Paula la Concursul Interdisciplinar Mate – Bio –
Fizică „Aurel Vlaicu" pentru elevii claselor a VI-a, organizat de ISJ, Colegiul Naţional "Gh.
Lazăr" Sibiu şi Asociaţiunea ASTRA în 18.01.2014.
- Participarea la următoarele activităţi metodice:
Olimpiada de Matematică faza locală 14.02.2014;
Olimpiada de Matematică faza judeţeană 08.03.2014;
Concursul Internaţional de Matematică Aplicată Cangurul 21.03.2014;
Concursul Interjudeţean de Matematică “Gheorghe Lazăr” Sibiu 22.03.2014;
Olimpiada de Matematică faza naţională 7-11.04.2014.
Simpozionul judeţean „Şcoala între tradiţie şi modernitate” cu lucrarea „Rolul
Matematicii în dezvoltarea psihologică a elevului” 09.05.2014;
Concursul Independenţa 11.05.2013.
- Participarea la: „Forumul educaţional Magister” cu tema „Cultura Digitală în Şcoala Secolului
XXI” din data de 09.05.2014.
- Participarea la parteneriate cu: Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie, Colegiul
Tehnic Independenţa Sibiu şi Teatrul Gong Sibiu.
Prof. Paşcalău Laura
- Folosirea de materiale auxiliare şi informaţii primite la cursurile de perfecţionare.
- Organizarea şi participarea în şcoala noastră la cercul metodic cu tema „Evaluarea de tip
TIMSS” la nivel de municipiu în data de 08.11.2013.
- Participarea cu eleve din clasa a X-a A la Olimpiada de Lingvistică – etapa locală, judeţeană –
23.11.2013 organizat de ISJ Sibiu (catedrele de matematică şi română)
Prof. Baumgartner Daniela
- Folosirea de materiale auxiliare şi informaţii primite la cursurile de perfecţionare.
- Organizarea şi participarea în şcoala noastră la cercul metodic cu tema „Evaluarea de tip
TIMSS” la nivel de municipiu în data de 08.11.2013.
- Participarea în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de Lingvistică – etapa judeţeană –
23.11.2013.
Prof. Sîrbu Monica
- Folosirea de materiale auxiliare şi informaţii primite la cursurile de perfecţionare.
- Participare curs TIMMS- Constanţa (Mamaia), 7 – 9 septembrie 2013.
- Evaluare TIMMS, Sinaia,11 – 12 noiembrie 2013.
-

7. Informare privind activitatea Comisiei Metodice a Învăţătorilor în anul şcolar 2013 – 2014
Pe parcursul anului şcolar 2013/2014, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele
obiective:
- Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale);
- Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative;
- Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
- Organizarea de activităţi extracurriculare;
- Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la informaţia
de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;
- Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
- Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste;
- Colaborarea şcoală-familie.
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Componenta comisiei metodice a învăţătorilor:
Nr.
crt.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Numele si prenumele
Botezatu Elena
Natea Sofia
Nireştean Ana
Todea Mariana
Oprişor Marilena
Egri Alma
Nan Diana
Bâtiu Suzana
Cânduleţiu Astrid

Unitatea de
învăţământ
C.N.P.A.S
C.N.P.A.S
C.N.P.A.S
C.N.P.A.S
C.N.P.A.S
C.N.P.A.S
C.N.P.A.S
C.N.P.A.S
C.N.P.A.S

Statut
titulară
detaşată
titulară
titulară
titulară
titulară
titulară
titulară
suplin.

Grad did.
Anul
I
I
I
II
I
I
Def.
I

Activităţile metodice s-au desfăşurat după următorul plan:
PLANUL ACTIVITĂŢILOR COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
Nr.
Activitatea
Perioada
Responsabil
crt.
Prof . înv. primar
Diseminarea materialului de la consfătuiri şi
septembrie 2013
Natea Sofia Ilariana
1. realizarea planului de activităţi metodicoToţi învăţătorii
ştiinţifice
Toţi învăţătorii
Evaluarea iniţială şi analiza fisei
2.
octombrie
2013
psihopedagogice
noiembrie 2013
Înv. Botezatu Elena
3. Lecţie deschisa, clasa a II-a A ~ Limba romana
decembrie2013
Prof. înv. primar Nan
Lecţie deschisa, clasa a II-a B ~ Limba
4.
Diana
germană
Toţi învăţătorii
Prof. înv. primar
Oprişor Marilena
Înv. Todea Mariana

5.

Lecţie deschisă, clasa a IV-a B ~ Matematica
Evaluare sumativă

6.

Lecţie deschisă, clasa I A

7.

Lecţie deschisă, clasa a III-a A ~ Opţional ,,De-a arhitectura“

martie 2014

Prof . înv. primar
Nireştean Ana

Lecţie deschisă, clasa I B, Arte vizuale şi lucru
manual
Lecţie deschisă, clasa pregătitoare A şi clasa
pregătitoare B

aprilie 2014

Înv. Cânduleţiu Astrid

mai 2014

Lecţie deschisă, clasa a III-a B ~ Limba
germana
Evaluare finala

iunie 2014

Prof . înv. primar
Natea Sofia Ilariana
Prof . Batiu Susana
Prof. înv. primar Egri
Alma
Toţi învăţătorii

8.
9.

10.

ianuarie 2014
februarie 2014

Analizând activităţile desfăşurate la clasă în cadrul comisiei metodice se constată următoarele
aspecte:
- Pregătire buna şi foarte buna din punct de vedere ştiinţific şi metodic pentru activitate
- Temele abordate la lecţie sunt in conformitate cu ceea ce este prevăzut in planificarea calendaristica
şi in proiectarea unităţii de învăţare
- In cele mai multe cazuri exista corelaţie intre tema lecţiei, obiective, sarcini de invatare şi strategii
didactice folosite
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- In majoritatea cazurilor sarcinile de invatare sunt diverse permitand elevilor sa aplice in contexte cat
mai variate ceea ce au invatat
- Sunt integrati in activitate toti elevii din clasa
- Se imbina activitatea directa cu cea independenta manifestandu-se preocupare pentru exersarea
deprinderilor de munca independenta .
- Preocupare pentru realizarea feet-back-ului şi autoregalarea activitatii in functie de informatiile
primite
-Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistandu-se pe activitatea in echipa şi
exersarea deprinderilor de comunicare in şituatii diverse
- Pe tot parcursul activitatii se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea comportamentului
elevilor, evaluarea prin fise de munca independenta, evaluarea orala, evaluare scrisa la tabla, analiza
produselor activitatii elevilor, portofoliul etc.
- Se integreaza in lectie material didactic confectionat dar şi material didactic din scoala
- Unele colege, in lecţiile desfăşurate la clasă, au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a
elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor
la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de
primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a
răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
- Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei nivele:
FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară
pentru acest moment şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.Ca urmarea a analizei
testelor initiale şi finale s-a observat ca elevii au obtinut progres de la evaluarea initiala la cea finala,iar
elevii care au intampinat dificultati au fost cuprinsi in programul educativ de sprijin .
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat :concursuri judetene
şi nationale, marcarea unor evenimente importante pentru elevi şi scoala, dar şi programe artisticeserbări şcolare, vizite şi activitati in locatii diferite, participarea la spectacole şi parteneriate cu diferite
institutii.
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s–a
centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându -se prin utilizarea preponderentă a
metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele
copiilor.
Fiecare cadru didactic are o mapă a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare
clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi proiectarea unităţilor
de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi formativă.
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi cadrele didactice.
În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă,
impărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică (prezentarea de exemple de buna
practica,interasistente, activitati demonstrative).
Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o şcoală să fie eficientă, este
necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea
didactică să fie mai mult centrată pe instruire -formare şi curriculum.
III.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice
Participarea cadrelor didactice din unitatea noastră la cursuri de perfecţionare este reflectată în
documentele din portofoliul comisiei de monitorizare a perfecţionării.
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III.2. Elevi
III.2.1. Dimensiuni calitative ale procesului de învăţământ. Şcolarizarea, frecvenţă,
situaţie disciplinară
În anul şcolar 2013 -2014 în unitatea noastră au fost înscrişi la sfârşitul anului şcolar un număr
de 808 elevi după cum urmează:
- ciclul primar
254 elevi
- ciclul gimnazial
79 elevi
- liceu
535 elevi
Situaţia absenteismului: comparaţie între anii şcolari 2012 – 2013 şi 2013 – 2014

Motivate
Liceu 9474
Gimn. 685
Primar 189

Semestrul I 2012 -2013
Nemotivate Total % Frecvenţă
3916
13390 93,9%
787
1432 96,19%
269
458
99,98%

Semestrul I 2013 -2014
Motivate Nemotivate Total % Frecvenţă
Liceu
11302
3445
14747
93,64%
Gimn.
691
463
1154
96,28%
Primar
124
0
124
99,99%

Motivate
17556
1796
232

Semestrul II 2012 -2013
Nemotivate Total % Frecvenţă
6111
23667 93,2%
1562
3358
94,2%
372
604
99,2%

Motivate
19463
1134
0

Semestrul II 2013 -2014
Nemotivate Total % Frecvenţă
2879
22332
93,63%
1169
2303
95,30%
0
0
100%

Frecvenţa elevilor la cursuri nu
s-a îmbunătăţit sensibil faţă de anul
precedent. Se pare că monitorizarea
80
consecventă a absenţelor şi-a atins
70
limitele. Se observă însă o scădere a
60
frecvenţei în semestrul II al anului
50
şcolar 2013 – 2014, la gimnaziu. Se
Liceu
40
impune ca diriginţii acestor clase să
Gimnaziu
30
colaboreze mai intens cu părinţii pentru
20
a ţine sub control fenomenul de
10
absenteism la clasele gimnaziale.
0
În graficul alăturat se prezintă
2012-2013
2013-2014
evoluţia indicatorului absenţe/elev.
Efectul monitorizării consecvente a
absenţelor este mai vizibil în această comparaţie care arată clar că numărul de absenţe per elev a
scăzut în anul şcolar 2013 -2014 faţă de
anul şcolar 2012 – 2013, atât la liceu cât şi
6
la gimnaziu.
Graficul următor prezintă evoluţia
4
Liceu
numărului de note la purtare mai mici de 7,
la sfârşitul semestrului II, pentru anii
Gimnaziu
2
şcolari respectivi. Se observă o creştere a
numărului de note la purtare mai mici de 7
0
la liceu, în 2012 – 2013 faţă de 2011 –
2012 şi pe fondul creşterii numărului de
2011-2012
2012-2013
2013-2014
elevi la liceu. În anul şcolar 2013 – 2014
Evoluţia indicatorului absenţe/elev
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numărul de note la purtare mai mici decât 7 a crescut la liceu, fapt care trebuie să constituie un semnal
de alarmă, dar a scăzut la gimnaziu. Aici scăderea acestui indicator poate fi corelată şi cu scăderea
numărului de absenţe per elev şi cu îmbunătăţirea frecvenţei elevilor de gimnaziu la cursuri.
III.2.2. Dimensiuni calitative ale procesului de învăţământ. Situaţia la învăţătură

Niveluri
Nr. elevi
de
înscrişi la
învăţământ sfârşitul
anului
şcolar

I-IV
V-VIII
IX-X
XI-XII

Nr. elevi
promovaţi
%

Total

Total

193
79
276
259

193
71
274
259

100
89,87
99,27
100

Nr.
repet
enţi

Nr. medii

% pe
judeţ
55,99

66,99

77,99

88,99

910

2

5
20
8

19
84
26

24
120
140

21
50
85

94,42
93,42
95,06
97,18

Nr.
elevi cu
situaţia
neînche
iată

8
2
0

Promovabilitatea la liceu şi la primar se situează peste valorile judeţene. Gimnaziul se situează
sub media la nivel judeţean. Putem explica acest lucru şi prin faptul că mulţi elevi au preferat să
urmeze cursurile în alte şcoli, în schimbul de dimineaţă. Au fost transferaţi mai ales elevi ai căror
părinţi au fost interesaţi de rezultatele copiilor lor şi care au crezut că schimbul de dimineaţă este
favorabil atingerii unor performanţe crescute. Din păcate nu putem împiedica migrarea elevilor buni
către şcoli în care gimnaziul funcţionează de dimineaţa, şi nici nu putem oferi în cadrul şcolii noastre
acest regim de lucru din lipsă de spaţiu.

Rata de succes la examenul de bacalaureat
Anul şcolar 2013 – 2014
Filieră
Profil
Specializare
Vocaţional. Pedagogic,
specializarea înv. ed.
Teoretic. Uman Filologie
Total

Număr medii
6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

Prezentaţi

Reuşiţi

57

53

9

12

23

9

49
106

46
99

24
33

12
24

7
30

3
12

Procent de promovabilitate: 93,39%
Procent de promovabilitate la nivel de judeţ: 69,87%
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Distribuţia numărului de medii
raportat la numărul de elevi
arată o scădere a performanţelor
40.00%
elevilor noştri la examenul de
bacalaureat. Se constată o
35.00%
creştere a numărului de note
30.00%
mici
pe
seama
scăderii
numărului de note mari, fapt ce
25.00%
2013-2014
nu ne poate bucura. Rezultatele
de la bacalaureat au confirmat
2012-2013
20.00%
rezultatele la învăţătură mai
2011-2012
15.00%
slabe ale claselor a XII-a de anul
trecut, deşi au fost oferite multe
10.00%
ore de consultaţii de către
profesorii de la clasă. Aceşti
5.00%
elevi au fost admişi la liceu
0.00%
chiar dacă notele lor de la
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-9,99
examenul de Evaluare Naţională
s-au situat sub 5. În baza mediei
de admitere au putut ocupa un loc la liceu, chiar dacă prestaţia lor la materiile de bacalaureat a fost
mediocră. Nu putem explica scăderea nivelului prestaţiei la bacalaureat doar pe seama celor prezentate
mai sus, ci trebuie ca acest aspect să ne preocupe şi să găsim mijloace de motivare a elevilor din
clasele terminale pentru performanţă la bacalaureat.
45.00%

Rezultatele obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a la examenul de Evaluare Naţională în iunie
2014
Număr de elevi rămaşi înscrişi la clasa a VIII-a: 18
Număr de elevi promovaţi în iunie: 18
Număr de elevi prezentaţi la examenul de Evaluare Naţională: 18

Limba şi
literatura
română
Matematică
Media la
examen

Nr.
note <
5

Nr.
note
5-5,99

Nr.
note
6-6,99

Nr.
note
7-7,99

Nr.
note
8-8,99

Nr.
note
9-10

Procent
promov.

Procent
promov.
judeţ

3

3

5

5

2

0

83,33%

81,18%

4

2

3

6

2

1

77,77%

73,81%

3

4

4

4

3

0

83,33%

74,57 %

Rezultatele la E.N. se situează cu puţin peste media judeţeană la matematică şi limba română şi
peste media judeţeană la promovabilitate. Se poate considera că rezultatele s-au îmbunătăţit faţă de
anul trecut, dar încă ar trebui să ne preocupe mai mult acest aspect:
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0.3
0.25
0.2
2013-2014

0.15

2012-2013
2011-2012

0.1

Ca distribuţie procentuală a
mediilor la examenul de evaluare
naţională, pe tranşe de medii, se
observă o îmbunătăţire a calităţii
rezultatelor, crescând procentul
de note cuprinse între 5–8 pe
seama scăderii procentului de
note sub 5. Anul acesta nu am
avut medii peste 9, ceea ce ar
trebui să constituie un motiv de
preocupare
pentru
cadrele
didactice care pregătesc elevii
pentru acest examen.

0.05
0
< 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99

Limba şi literatura română

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%

2013-2014

15.00%

2012-2013

10.00%

Se observă o scădere a procentului
de note cuprinse între 6 – 8,99 şi o
creştere a numărului de note mai
mici de 5 şi între 5–6. în ansamblu
rezultatele au scăzut faţă de anul
trecut şi se impun activităţi
remediale cu elevii şi de pregătire a
lor pentru examenul de Evaluare
Naţională 2015.

2011-2012

5.00%
0.00%

Matematică
Graficul alăturat arată o creştere a performanţelor la matematică, s-a îmbunătăţit procentajul de note în
intervalul 6–8 şi a crescut procentajul de promovabilitate. Raportarea la rezultatele de la nivel judeţean
confirmă acest fapt.
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50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
2013-2014

25.00%

2012-2013

20.00%

2011-2012

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
<5

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99
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III.2.3.Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare
Faza judeţeană

X

Olimp. de lingvistică

Numele şi prenumele
elevului
ŞUFANĂ ELENAPATRICIA
TATU ANA-RALUCA

III

Olimp. de lingvistică

HENZEL ARIANA

X

4.

I

Olimp. de lingvistică

CIOCONEA IZABELA

XI

5.

III

Olimp. de lingvistică

XI

6.

I

Olimp. de lingvistică

7.

II

Olimp. de lingvistică

8.
9.

I
I

Lb. germană-maternă
Lb. germană-maternă

10.
11.
12.
13.
14.

II
I
III
II
III

Lb. germană maternă
Lb. germană maternă
Lb. germană maternă
Lb. germană-maternă
Limba engleză

15.

III

Limba engleză

DUMITREAN
CĂTĂLINAMINODORA
MUNTEAN DIANAPATRICIA
STÎNGU RALUCAMARIA
GUIB PETER-STEPHAN
HORST LADINA
SIMONE
FĂGĂRAŞ KARINA
HORVATH DOROTHEA
PASC ANDREEA
KRAMER RUTH
LAZĂR IULIA-MARIAANTONIA
LISACOSCHI
RUXANDRA-ŞTEFANA

Nr.
crt.
1.

Premiul
Disciplina
obţinut
I
Olimp. de lingvistică

2.

II

3.

Cls

X

Numele şi prenumele
profesorului
Albu Gabriela / Paşcalău
Laura
Albu Gabriela /
Baumgartner Daniela
Albu Gabriela /
Baumgartner Daniela
Albu Gabriela / Paşcalău
Flavius
Albu Gabriela / Paşcalău
Flavius

XII Albu Gabriela /
Baumgartner Daniela
XII Albu Gabriela /
Baumgartner Daniela
IX Ispas Rodica
IX Ispas Rodica
IX
XI
XI
XII
IX

Ispas Rodica
Romcea Rodica
Romcea Rodica
Romcea Rodica
Sora Monica

IX

Sora Monica
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16.

III

Limba engleză

17.
18.

III
III

Limba engleză
Limba engleză

19.
20.

III
I

21.

II

Limba engleză
Conc. Mat. Aplicată
„Adolf Haimovici”
Conc. Mat. Aplicată
„Adolf Haimovici”

PANAITESCU LAURATEODORA
BOTEZAN ROBERT
NEAMŢU IOANADIANA
ŞUFANĂ NICOLETA
CĂRPINIŞAN ADELINA

IX

Popoviciu Maria

XI
XI

Marghitoiu Oana
Marghitoiu Oana

XI
X

Sora Monica
Paşcalău Laura

MEZEI ALINANICOLETA

X

Paşcalău Laura

Numele şi prenumele
elevului
HORVATH DOROTHEA
HORST LADINA
SIMONE
KRAMER RUTH
DRĂGOIU NICOLETACRISTINA
KRAMER SARA

Cls

Numele şi prenumele
profesorului
Romcea Rodica
Ispas Rodica

Faza naţională
Nr. Premiul
Disciplina
crt. obţinut
1. II
Lb. germană maternă
2. III
Lb. germană maternă
3.
4.
5.
6.
7.

IV.

III
Menţiu
ne
Menţiu
ne
Menţiu
ne
Menţiu
ne

Lb. germană maternă
Olimp. Animatorilor
Olimp. Animatorilor
Olimpiada
Animatorilor
Conc. Mat. Aplicata
„Adolf Haimovici”

XI
IX

XII Romcea Rodica
X
Zoppelt Diana
X

Zoppelt Diana

TATU RALUCA-ANA

X

Zoppelt Diana

CĂRPINIŞAN ADELINA

X

Paşcalău Laura

Desfăşurarea procesului instructiv-educativ
IV.1. Calitatea proiectării didactice. Calitatea predării

În unitatea noastră, activitatea curentă la clasă se desfăşoară în cadrul a 33 de ore ţinute
simultan de 33 de cadre didactice de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a
Calitatea documentelor didactice; parcurgerea integrală a temelor obligatorii din programele analitice:
- planificările au fost elaborate în conformitate cu cerinţele curriculare şi cu nivelul şi nevoile elevilor,
stabilindu-se unităţile de învăţare în aşa fel încât să se parcurgă integral temele obligatorii din
programele analitice. Aceste planificări se găsesc în dosarele catedrelor care sunt verificate de membrii
CEAC. Prestaţia 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 şcoala şi adaptând demersul didactic la nivelul şi
nevoile elevilor. Calitatea sporită a actului didactic se datorează şi faptului că marea majoritate a
profesorilor şcolii noastre sunt metodişti coordonatori ai practicii pedagogice. Aceştia îndrumă, în
acelaşi timp, şi activitatea profesorilor tineri, ajutându-i pe aceştia în demersul lor de autoperfecţionare
profesională. Rezultatele elevilor la examenele naţionale sunt o dovadă a calităţii ridicate a prestaţiei
pedagogice a cadrelor didactice din unitatea noastră. Cunoscând şi apreciind calitatea prestaţiei
pedagogice a profesorilor din şcoala noastră, Inspectoratul Şcolar Judeţean a desemnat un număr de
cadre didactice, de diverse specialităţi, ca metodişti., de exemplu: prof. Popoviciu Maria pentru limba
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engleză, prof. Romcea Rodica pentru limba germană, prof. Ţălnariu Rodica pentru fizică, prof. Fotea
Cornelia şi prof. Filip Mihaela pentru limba română, prof. Vonica Marioara pentru educaţie
tehnologică şi prof. Muleşiu Monica pentru pedagogie şi psihologie. Printre cadrele didactice din
şcoala noastră se află şi mentori pentru practica pedagogică a studenţilor, calificaţi prin cursuri atestate
de M.E.C.: Filip Mihaela, Romcea Rodica, Popoviciu Maria, Sora Monica, Milea Ana, Ilicuţă Anca,
Niculae Ştefan.

IV.2. Activitatea extracurriculară şi extraşcolară.
Raport asupra activităţilor educative si extracurriculare desfăşurate în anul şcolar 2013-2014
Toate activităţile propuse în planul întocmit la începutul anului şcolar 2013-2014 s-au desfăşurat
conform planificării.
De-asemenea, activităţile propuse de diriginţi în planificările anuale au fost îndeplinite.
Diriginţii au predat fişele în care au consemnat activităţile educative extraşcolare efectuate anul trecut,
semestrul I şi semestrul al II-lea, fişe care au fost luate în considerare şi la stabilirea calificativului
anual.
În acest raport nu sunt menţionate activităţile desfăşurate în săptămâna Şcoala Altfel.
Alte activităţi:

Bazar de Crăciun
Serbări de Crăciun

Participanţi
Profesori, elevi
Cl. V, VIII "Dacii - adevăruri
tulburătoare"
Proiecte - Lb. Franceza, Lb. Engleza
XB, XC, XA prof. Duda C. , Secu M.
Marghitoiu Oana
Clasele IX, XI; diriginţii claselor a XIa
Tema Conflictul dintre generaţii . Au
participat toţi elevii şi profesorii
CNPAS cu diverse proiecte şi
activităţi.
Ciclul primar , gimnazial şi liceal;
elevii , diriginţii şi învăţătorii

Spectacole

"Spărgătorul de nuci" clasele III-XI

Activitatea
Festival Astra Film
Ziua europeană a
limbilor
Balul Bobocilor
Ziua Colegiului

"Alecsandri în haine noi", XE, XIE

Halloween
Filme

"Iona", clasele a XII-a
"Visul unei nopţi de vară”,
clasele VIIA, IXE,XB, XC, XID
"Muzicanţii din Bremen" cl. IIA, IIIA
"Don Quijote de la Mancha" cl. V-VIII
cl. VII, prof. Vonica M.
cl. XIIB, prof. Vulcu L.
"Domnişoara Cristina" - clasele IX -

Perioada, locaţia

Colabora
tori

15-21 oct.
26.09

6 noiembrie, CCS
29 noiembrie

5 decembrie
13 decembrie
17 decembrie
Casa de Cultura,
5 dec. 2013
Casa de cultură,
oct.
CCS, 23 oct.
Teatrul Gong
Teatrul Gong
Teatrul Gong
31 oct. 2013
Cinema Arta,
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X, prof. Suciu, Ţuţurea
Drumeţii. Activităţi în cl. IIA - drumeţie Parcul Sub Arini
natură.
- la săniuş
cl. IIIA - observarea naturii
cl. IA Ieşire la iarbă verde - Valea
Sadului
cl. VIIA Sănătate prin sport şi mişcare
- Parcul Sub Arini
Spectacol balet
Cl. XII "Anotimpurile"
Concursuri (jud.)

Omagiu Mihai Eminescu

Carnaval - Fasching

Spectacole de teatru

English Speaking Union, prof.
Marghitoiu, elevi de la secţiile de
bilingv
Pregătire DELF, cl. XII, prof. Secu
Desene - Carrefour, cl. preg. - cl. IV
"Grădina Eco-friendly", cl. IIB
cl. IIIA, V-VIII (coord. Muraru
Dorina) şi cl. a IX - XI-a Concurs Viaţa lui Mihai Eminescu (prof. de
română)
Primar – Clasele pregătitoare-clasele a
IV-a: Cânduleţiu Astrid, Nan Diana,
Egri Alma , Oprişor Marilena, Bâtiu
Susana, Botezatu E., Nirestean Ana,
Todea Mariana, Natea Sofia.
Liceu – tema: “În jurul lumii”: toţi
diriginţii, organizatori - clasele a X-a
Gimnaziu: dirig. Ivănuş Rodica,
Vonica M., Muraru Dorina , Duda
Cristina, Măieruţ Felicia
"Cum a devenit Arthur rege" cl. VVIII, CP - IV
"Cipollino" cl. V-VIII, CP - IV
"Der gute Mensch von Sezuan", cl XD

nov. 2013
27 sept. 2013
17 ian. 2014
Oct. 2013
8.06. 2014
3.06
Casa de Cultura,
30 oct.
CNGL, 24.01

Ian. 2014
3.05
4.05
Ian. 2014

febr.

27 febr.

Febr. 2014
11 mart. 2014
14.05
Teatrul Gong
10.02.2013

Concerte
Muzeul Civilizaţiei
Populare Tradiţionale
Astra

Muzeul de Ştiinţe
Naturale

Muzeul Teutsch
Muzeul de Istorie

Concert simfonic, XID Ionescu A.,
XIIA Popesc Cornel., cl. XIB Secu
Marinela
Prof. Secu Marinela, cl. XIB
Prof. Pitko Paul, cl. XIE
prof. Robu Cristina, cl. XIC
Prof. Marghitoiu Oana, cl. XC
Prof. Muleşiu Monica cl. XB
Prof. Păltineanu Mihaela cl. XA
Prof. Niculae Ştefan, cl. IX A
Prof. Măieruţ Felicia, cl. VIIIA
Prof. Sîrbu Monica, cl. IXB
Prof. Suciu O. XE
Prof. Pleşca E., cl. XID
Prof. Ivănuş R. cl. VIII
Prof. Ion Cristina, cl. IXA, IXB

16.03 Thalia

Mai-iunie

15.11
Apr.

7.11
6.05.
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Prof. Vonica Mărioara, cl. VIIA
Prof. Romcea R, Filip M., Cânduleţiu
A. cl IB, XD, XIIC
Noaptea cărţilor deschise Prof. Filip, elevi din XIIC; Fotea C.
XIIA, Suciu O. XE
Maifest

Ziua Mediului

9 Mai Ziua Europei –
importanţă şi
semnificaţii
Concurs de muzică
uşoară
Paştele în jurul lumii
Ziua Porţilor Deschise

Spectacole. Momente
artistice. Serbări

Ziua Copilului

Proiecte educaţionale Parteneriate

prof. Măieruţ F. cl. V -VIII
cl. XID – proiecte, prof. Ionescu
Alexandra
cl. XIE – prof. Pitko P.
cl. XC - concurs soluţii pentru
păstrarea mediului curat
Prof. Ivănuş R., cl.V-VIII
Botezatu Elena, cl. II
Nireştean Ana, cl. III
Ionescu Alexandra, cl. XID
Elevi din XIA, XB, XIC, XC, prof.
Popesc Cornel
Clasa VIIA, prof. Vonica M.
Lecţii deschise: Vinţi Sorin, Pleşca
Elena, Zoppelt Diana
Isac R., Marghitoiu O., Goilav A., Pop
S., Romcea R., Ţuţurea L., Pitko Paul,
Niculae Ştefan, Popesc Cornel
Înv. Botezatu Elena, clasa IIA
Nireştean Ana, cl. IIIA, Cânduleţiu A.
IB, Nana Bâtiu, CP (Die Kleine Raupe
Nimmersatt), Natea S. CP, Oprişor M.
cl. a IV-a B,
Înv. Cornea Alma, cl. III B
Înv. Nan Diana, cl. II B
înv. Todea Mariana (Micii bucătari masă pentru mama) cl. I A
Desene pe asfalt cl. IVB, Oprişor
Marilena
Istoria McDonald’s, cl. II Nan Diana
Cl. II, Nireştean Ana - desene
Cetăţi transilvane Clasele XIB şi XIC,
prof. Robu C. şi Secu M.
Schimb de experienţă (Ro - Ger), prof.
Zoppelt D.
Un nume, o mandala, IXD, prof.
Zoppelt
Confecţionare de măşti veneţiene, de
felicitări cu McDonalds, cl. XB, prof
Muleşiu M.
Orientare şcolară şi profesională, cl.
XIIB şi XIIC
Prezentare oferta educaţională - ULBS
claselor a XII-a
Festivalul şanselor tale, clasele a XII-a

18.05
10 mai, Pădurea
Dumbrava
Librăria
Humanitas
5.06.2013
CNPAS

9.05.2013

Colegiul
Ec. “G.
Bariţiu”

Teatrul Gong,
mai 2014
aprilie 2013
25.04. 2014

8 Martie
CNPAS

1 Iunie 2014

Sem. II
29.09 - 5.10 2013
Ian. 2014
Nov., ian.,

Muzeul
Civilizaţi
ei
Populare
Tradiţion
ale Astra

4.11 Bibl. Astra
11.11 CNPAS
Fac. de Inginerie,
20-21.11
Dec.-mai
28.04.2014
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Excursii. Drumeţii.
Tabere schi

Festivităţi de absolvire
Vizitarea Sibiului istoric

Competiţii sportive

Parteneriat cu Fac. de Teologie pentru
concertele de cor, XIIA, coord. Popesc
Cornel
"Prietenii Primăverii" - parteneriat cu
Şc. Gimnazială Nou, Roşia, cl. I,
coord. înv. Todea M.
Prof. Ţuţurea L, Filip M., Marghitoiu
O. - Bucureşti - elevi ai claselor IXC,
IXD, XC, XIIC
Prof. Morar I. - Praid-Sovata, cl. XIB,
XIC, IXC
Înv. Oprişor Marilena, clasa a IV-a B,
Egri Alma, cl. IIIB, Nan Diana, cl. IIB,
Înv. Botezatu E. , Cl. a IVa A,
Nireştean A., Todea M.,
Prof. Ivănuş Rodica, Vulcu Liliana,
Vonica Mărioara, Muraru D., cl. V –
VIII
Prof. Păltineanu, Duda C., Radu Ioan,
Secu Marinela, Brezai Liviu, Filip M.,
Muleşiu M., Ţuţurea L., Fotea C.,
Marghitoiu O., Morar I., Muntean
Ioana, Zoppelt Diana, Muleşiu M.,
Ţuţurea L., Suciu O.,
Prof. Muraru D. - cl. V
cl. VII-VIII
Cl. XI-XII
Prof. Ivănuş Rodica cl. a VII-a
"Pe urmele lor prin Sibiul nostru" Prof. Robu Cristina, cl. IXC, XIA,
XIB, XIC, XIIA
Prof. Niculae Ştefan ONSŞ baschet
băieţi, IX-XII
ONSŞ cros, V-XII

Vizionare filme

Noaptea muzeelor
Vizitarea unor instituţii
de cultură sau de
învăţământ cu ocazia
Porţilor deschise

Activităţi sportive
Prof. Albu G., cl. XIID
Prof. Robu Cristina, cl. IX-XII
Cinema Arta Prof. Pitko Paul, cl. XIE
Prof. Marghitoiu Oana, cl. XC
Prof. Robu C., cl. XIA, XIB, XIIA
Prof. Popesc Cornel, cl. XIIA
Prof. Ivănuş Rodica., clasa a VIII-a
Înv. Nireştean Ana, cl III
Prof. Popoviciu M. XIID
Prof. Vulcu Liliana cl. XIIB
Prof. Filip Mihaela, XIIC

18-19.10

15-16.11
febr.-martie

Aprilie

19.06
Iunie
27 mai
Mai
Febr.

Lic. Energetic
17-31 ian
28 oct. Stadion
Aprilie

apr., mai, iun

Muzeul Naţ.
Astra, 18 mai
mai-iunie
1 Iunie
febr.
mai
aprilie

Târgul
educaţion
al al
Facultăţil
or din
Sibiu,
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V.

Parteneriate educaţionale
V.1. Colaborarea cu părinţii.

Consiliul consultativ al părinţilor a întocmit planul de venituri şi cheltuieli. Acest Consiliu a
fost ales la începutul anului şcolar şi cuprinde 11 membri, împreună cu Comisia de cenzori. Preşedinte
al Consiliului este doamna Parolă Daniela.
Asistenţa acordată părinţilor
- De la începutul anului şcolar a fost făcută planificarea pe şcoală a zilelor şi orelor în care profesorii
oferă consultaţii părinţilor referitor la situaţia şcolară a copiilor lor.. Conducerea şcolii s-a aflat
permanent la dispoziţia părinţilor. S-au desfăşurat şedinţele cu părinţii, pe fiecare clasă. A fost
organizat lectoratul cu părinţii, cu teme legate de buna desfăşurare a activităţii şcolare.
- În cadrul şcolii a funcţionat optim parteneriatul cadre didactice - părinţi, în măsura în care legătura
dintre cadre didactice şi familiile elevilor este permanentă, la toate nivelurile. Întreaga activitate s-a
desfăşurat prin prisma acestui parteneriat. Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât mulţi dintre elevii
noştri sunt din alte localităţi, legătura dintre şcoală şi părinţi fiind foarte importantă în supravegherea şi
îndrumarea acestor elevi.
- Reprezentant al Comitetului de părinţi în Consiliul de Administraţie al şcolii este doamna Parolă
Daniela.
- În anul 2011 a fost constituită Asociaţia de sprijin a şcolii „Prietenii CNPAS” care are ca membrii
fondatori atât cadre didactice ale şcolii cât şi părinţi ai elevilor. Cu ajutorul acestei asociaţii s-a reuşit
strângerea unor fonduri care vor fi folosite pentru recompensarea elevilor cu rezultate foarte bune la
învăţătură.

V.2. Parteneriate. Proiecte internaţionale
În vederea desfăşurării în bune condiţii a practicii pedagogice a elevilor de la profilul
pedagogic, în anul şcolar 2013 – 2014 au fost încheiate parteneriate instituţionale cu următoarele
unităţi:
- Şcoala cu Clasele I – VIII „Nicolae Iorga” Sibiu
- Grădiniţa nr. 38 Sibiu
- Grădiniţa „Fraţii Grimm” Sibiu
Activităţile extraşcolare şi extracurriculare au impus încheierea de parteneriate cu alte instituţii,
după cum urmează:
- Ministerul Apărării Naţionale, Centrul Militar Judeţean
- Instituţia Prefectului Judeţean Sibiu pentru programul „Live Positive Live – Viţa La Pozitiv”
- Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu
- Grupul EDUCATIVA
- Asociaţia Internaţională Studenţească AISEC pentru proiectul „GROW 1.1 & 1.2”
- Asociaţia Internaţională Studenţească AISEC pentru proiectul „Youth Communication”
- Asociaţia Internaţională Studenţească AISEC pentru proiectul „GROW 0.9”
- Grupul Şcolar „A. Iancu” Sibiu
- Colegiul Tehnic „Independenţa” Sibiu
- Universitatea „Alma Mater” Sibiu
- Centrul pentru Educaţie Incluzivă Sibiu
- Departamentul pentru Tineret al Mitropoliei Ardealului
- Centrul de Cultură şi Dialog „F.Teutsch” al Bisericii Evanghelice C.A. Sibiu
- Agenţia Naţională Antidrog
- Secţia 1 Poliţie, Poliţia de Proximitate
- Asociaţia de Înfrumuseţare a Oraşului Sibiu AIOS pentru proiectul „Istoria Sibiului pentru cei
tineri”
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