•
•
•
•

•
•

Proiectarea şi implementarea curriculumului adecvat filierei,profilului şi specializărilor ce
sunt formate în şcoala noastră.
Promovarea valorilor umaniste europene si naţionale, atât prin disciplinele obligatorii,
cât si prin cele la decizia scolii.
Formarea continuă a personalului didactic în domeniul disciplinelor psihopedagogice şi a
metodicilor de predare a disciplinelor.
Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor comisiilor metodice cu
profesionalism, eficacitate şi eficienţă pentru asigurarea transferului de expertiză între
colegi.
Promovarea interesului pentru cercetarea psihopedagogică în vederea îmbunătăţirii
activităţii didactice în şcoală.
Popularizarea exemplelor de bune practici în ceea ce priveşte proiectarea - predareaînvăţarea - evaluarea.

•

•
•
•
•
•

•

Atragerea şi gestionarea eficientă a resurselor bugetarea şi extrabugetare, prin
cooperarea cu Inspectoratul şcolar, Consiliul Judeţean, Consiliul Local,
Primăria/Prefectura Mehedinţi, alți reprezentanți ai unor instituții, agenţii economici,
asociaţii de părinţi.
Utilizarea eficientă a infrastructurii şi a dotărilor şcolii.
Imbogăţirea bazei materiale cu noi mijloace didactice, computere, materiale, aparate,
utilaje necesare procesului didactic, dar şi celui administrativ- gospodăresc.
Stabilirea de parteneriate cu şcoli, instituţii din sistemul educaţional, organizaţii
guvernamentale şi nonguvernamentale
Elaborarea /implementara unor proiecte europene
Realizarea unui mix de marketing educaţional , care să se bazeze pe identificarea nevoilor
comunităţii, aşteptările beneficiarilor direcţi şi indirecţi şi pe cunoaşterea competitorilor
din sistem.
Implicarea părinţilor şi a comitetelor de părinţi în toate deciziile privind dezvoltarea şcolii.
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-

-
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-

110

129

9

1

3

1

Primar

-
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-
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Nr. Crt.

Tip bursa

primar

Gimnaziu

Liceu

1

Bursa sociala

12

9

13

2

Bursa de orfan

3

7

18

3

Bursa medicala

6

4

12

4

Bursa de studiu

10

61

5

Bursa de merit

46
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6

Bursa performanta

3

7
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68600
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Rezultate Evaluare Nationala clasa a VIII-a A, an
scolar 2017/2018
Clasa a VIII-a A
100%
Disciplina
Limba romana
matematica

Procent de
promovare Profesor
100%Sult Cristina
84%Ticus Ovidiu

Observații

100%
84%

80%
60%
Limba
romana

Matematica

Rezultate Evaluare Nationala clasa a
VIII-a B, an scolar 2017/2018
Clasa a VIII-a B

Disciplina
Limba romana
matematica

Procent de
promovare Profesor
92%Sult Cristina
83%Balu Nicoleta

Observații

100%
90%
80%
70%

92%
83%

Limba
romana

Matematica

Rezultate Evaluare Nationala 2017 si 2018
-analiza comparativa-

An scolar

Procent de
promovare

2016-2017

95.20%

2017-2018

91.18%

100.00%
95.00%

95.20%
91.18%

90.00%
85.00%
2016-2017

2017-2018

Rezultate Examen Bacalaureat 2018
Clasa a XII a A - învățător-educatoare
100%

100%

100%

100%

Disciplina
Limba romana
matematica
logica
geografie
procent de
promovare

Procent de
promovare Profesor

Observații

100%Cristea Adela
93.93%Ticusi Ovidiu

2 respinsi

100%Cîtu Rodica
100%Partenie Adelina
90.90%

o medie <6

98%
96%

93.93%

94%
92%
90%

Limba romana

matematica

logica

geografie

Rezultate Examen Bacalaureat 2018
Clasa a XII a B – învățător-educatoare
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Disciplina
Limba romana
matematica
Economie
Psihologie
Geografie
Procent de
promovare

Procent de
promovare Profesor

100% Mărculescu Adriana
100% Bălu Nicoleta
100% Oprea Cristina
Antonie
100% Raluca
100% Mateescu Marcel
100%

80%
60%
40%
20%
0%

Limba
romana

matematica Economie

Psihologie

Geografie

Rezultate Examen Bacalaureat 2018
Clasa a XII a C - mate-info
120%

Disciplina
Limba romana
Matematica
Biologie
Fizica
Procent de
promovare

Procent de
promovare Profesor
100% Secu Cristina
80% Raducan Emilia
100% Dobroiu Paula
100% Bruca Elena
73.33%

Observații

14 elevi
1 elev

100%

100%

100%

100%

Biologie

Fizica

80%

80%
60%
40%
20%
0%

Limba romana

Matematica

Rezultate Examen Bacalaureat 2018
Clasa a XII a D - științele naturii
100%

Disciplina
Limba romana
Matematica
Biologie
Chimie
procent de
promovare

Procent de
promovare Profesor
100% Neamțu Emma
71% Raducan Emilia
100% Cilibia Simona
100% Achimescu Violeta
70.58%

100%

100%

100%
71%

80%
60%
40%
20%
0%

Limba romana

Matematica

Biologie

Chimie

Rezultate Examen Bacalaureat 2018
Clasa a XII a E - științele naturii
Disciplina
Limba romana
Matematica
Biologie
Fizica
procent de
promovare

Procent de
promovare Profesor
96% Secu Cristina
65% Raducan Emilia
96% Cilibia Simona
100% Paunescu Sorin
65.21%

Observații

100%

96%

80%

96%

100%

65%

60%

1 elev

40%
20%
0%

Limba romana

Matematica

Biologie

Fizica

Rezultate Examen Bacalaureat 2018
Clasa a XII a F
Procent de
promovare

100%

Profesor

100%

Limba romana

100% Paunescu Liliana

80%

Istorie

100% Calonfirescu George

Geografie

100% Mateescu Marcel

60%

Logica

100% Cîtu Rodica

Psihologie

100%

Disciplina

100%

100%

100%

100%

40%
20%
0%

Limba
romana

Istorie

Geografie

Logica

Psihologie

Rezultate Examen Bacalaureat 2018
Clasa a XII a G
Disciplina
Limba romana
Istorie
Geografie
Logica
sociologie
procent de
promovare

Procent de
promovare
Profesor
Observații
100% Arbănași Diana
100% Calonfirescu George
100% Partenie Adelina
100% Cîtu Rodica
100% Cîtu Rodica
100%

1
neprezentat

100%

100%

100%

100%

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Limba
romana

Istorie

Geografie

Logica

sociologie

Rezultate Examen Bacalaureat 2018
Clasa a XII a H
Disciplina
Limba romana
Istorie
Geografie
Logica
sociologie
procent de
promovare

Procent de
promovare
Profesor
100% Arbănași Diana
100% Zamfir Daniel
100% Partenie Adelina
100% Cîtu Rodica
100% Cîtu Rodica
100%

100%

Observații

100%

100%

100%

100%

100%
80%
60%
40%

1
neprezentat

20%
0%

Limba
romana

Istorie

Geografie

Logica

sociologie

Rezultate Examen Bacalaureat 2018
- analiză comparativă/claseProcent de
Clasa promovare
Specializarea
XII A
90.9% Invatator-educatoare
XII B
100% Invatator-educatoare
XII C
73.33% Mate-info
XII D
70.58% Stiintele naturii
XII E
65.32% Stiintele naturii
XII F
XII G
XII H

100% Filo100%
100% Stiinte sociale

Rezultate bac 2018
analiză comparativă
120.00%
100.00%

90.90%

100%
73.33% 70.58%

80.00%

100%

100%

100%

XII F

XII G

XII H

65.32%

60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

XII A

XII B

XII C

XII D

XII E

Rezultate Examen Bacalaureat 2017 si 2018
- analiză comparativă-

Anul scolar
Procent promovare
2016-2017 92.70%
2017-2018 91.59%

93.00%

92.70%
91.59%

92.00%
91.00%
2016-2017

2017-2018

A.
MANAGEMENTUL
ARIEI CURRICULARE
B.
EFICACITATEA
EDUCAŢIONALĂ
C.
MANAGEMENTUL
CALITĂŢII

Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective
specifice ariei curriculare
Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern
Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de
invatamant si auxiliarelor curriculare
Proiectarea şi promovarea ofertei CDS
Sistemul de evaluare

Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice
Optimizarea strategiilor de evaluare

1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare
-asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale;
-parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activparticipative;
-folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup
-susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
-organizarea de activităţi extracurriculare;
-participarea la programe de perfecţionare individuale, 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.

2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern( întâlniri de lucru, relatia
invăţător-profesor, relaţia învăţător-învăţător, învăţător-echipa managerială,
comunicarea din cadrul catedrei)
colaborare

Relaţii
Orizontale

- Învăţător-părinte
- Elev-elev
- Învăţător-învăţător

motivare
înţelegere

Verticale

- Învăţător-elev
- Învăţător-echipa managerială

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si
auxiliarelor curriculare
•
•

Utilizare auxiliare didactice, ghiduri
Elaborare fişe de lucru, portofolii

B.Eficacitatea educaţională
1.Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( disc. opţionale, proiectare şi promovare)
•
•

s-au derulat discipline opţionale la nivelul ariei curriculare Limbă şi Comunicare (Limba engleză şi Limba
franceză).
materia planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi
procedee activ-participative cu rezultate deosebite.
2.Sistemul de evaluare
Strategii/criterii de evaluare utilizate
Au fost utilizate: setul elevului (mostre scrise : lucrări finale, fotografii şi înregistrări ilustrând diferite
activităţi, portofolii tematice, desene, compuneri); setul de evaluare învăţător-elev ( lucrări ale elevilor,teste
redactate de învăţător, fişe de observaţie, caietul învăţătorului, sondaje de opinie); teste scrise; întâlniri
învăţător-elev.
Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul
realizat (evaluarea națională la clasele a II-a și a IV-a).

C.Managementul calităţii
1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor
didactice, întâlniri de lucru)

-s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă,
- s-a creat un climat favorabil învăţării;
-elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi;
-s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de relaţii bune în
şcoală;
-s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor;
-părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de învăţământ;
-sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi;
-s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei
celuilalt;
-s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare.

C.Managementul calităţii
2.Optimizarea strategiilor de evaluare
-s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi
-s-a realizat o monitorizare permanentă a progresului elevilor la toate disciplinele
-s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de evaluare
-s-a constatat că învăţătorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc
strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale claselor, demersul
didactic fiind bine conceput şi aplicat .

COMISIA METODICĂ – PREMII OBȚINUTE

Clasa pregătitoare, prof. înv. primar Rădoi Fulga Nineta şi Gologan
Puica
Micii olimpici -premii I , II ,III şi menţiuni.
Clasa I, prof. înv. primar Tărăbîc Otelia şi Pop Aida
Micii olimpici -premii I , II ,III şi menţiuni.
Academia Junior-premii I , II ,III şi menţiuni.
Şcoala Teddy,Şcoala siguranţei-premii I , II ,III şi menţiuni.
Clasa a II-a, prof. înv. primar Tufiş Gheorghiţa şi Dobre Mioara
Micii olimpici -premii I , II ,III şi menţiuni.
Fii inteligent la matematica -premii I , II ,III şi menţiuni.
Comunicare. Otografie.ro -premii I , II ,III şi menţiuni.
Minimath-premii I , II ,III şi menţiuni

Clasa a III-a, prof. înv. primar Dumbravă Gheorghiţa şi Găinaru
Adriana
Fii inteligent la matematica -premii I , II ,III şi menţiuni.
Comunicare. Otografie.ro -premii I , II ,III şi menţiuni.
Clasa a IV-a, prof. înv. primar Şimandan Gileta şi Filip Nora
Fii inteligent la matematica -premii I , II ,III şi menţiuni.
Comunicare. Otografie.ro -premii I , II ,III şi menţiuni.
Minimath-premii I , II ,III şi menţiuni.
Muzica Raţiunii-premii I , II ,III şi menţiuni
Logică şi creativitate-premii I , II ,III şi menţiuni
Discipolii lui Pitagora-premii I , II ,III şi menţiuni
Viitorii olimpici-tabăra de matematică

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,
Prof. înv. primar Gheorghița Tufiș

AGAINOAIE VALENTINA
ARBANASI DIANA LOREDANA
CILTARU MARIOARA VIORICA
CRISTEA ADELA VERONICA
DRAGHIEA IRINA IULIANA
IVAN DOINA
MARCULESCU ADRIANA
NEAMTU EMMA MADALINA
PAUNESCU LILIANA
POPESCU STELA
SECU CRISTINA ROXANA
STAVARU VIORICA
SULT CRISTINA

Componența catedrei

Implicarea prof. de limba română în organizareași coordonareaunor activități cultural-artistice,
desfășuratela nivelul colegiului, cu prilejul unor evenimente diverse:
• Balul Bobocilor – Dragobițele;
• Zilele Colegiului Național Pedagogic „Șt. Odobleja”- decembrie 2017;
• Ziua Mondială a Educației(5 octombrie 2017);
• Ziua Națională a României (1 Decembrie 2017);
• Ziua Culturii Naționale (15 ianuarie 2018);
• Ziua Internațională a Cititului Împreună – ZICI 2018;
• Săptămânii Educației Globale;
• Cercul de folclor;

Participarea prof. de limba română la organizarea și coordonarea activităților cultural-educative, desfășurate în
cadrul unor proiecte și parteneriate județene, interjudețene și naționale/internaționale:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

implicare în campania „19 zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și tineri”,
implicare în programul „Ora de net”,
organizarea activității „Numele unei instituții”, desfășurată în cadrul Proiectului interjudețean „Școala mea,
emblema mea”,
organizarea și coordonarea activității „Emoție de iarnă”, din cadrul Proiectului județean „Aripi de zâmbet”,
coordonare activități în cadrul proiectului educațional: „Educația e șansa ta”.
implicare în activitățile Proiectului educațional de parteneriat între I. G. Bibicescu și C. N. Pedagogic „Șt.
Odobleja” – „Cartea – comoară de înțelepciune”.
activități desfășurate în cadrul Parteneriatului județean dintre C. N. Pedagogic „Șt. Odobleja” și ISU Mehedinți.
„Șezătoare de Crăciun”, activitate desfășurată în cadrul Cercului pedagogic.
Coordonare elevi pentru participare la concursul desfășurat în cadrul Parteneriatului interjudețean al datinilor
și obiceiurilor de Crăciun;
Coordonare elevi participanți la Festivalul județean de tradiții și obiceiuri de iarnă,

Rezultate obținute de elevii pregătiți de prof. de lb. română, la
olimpiade și concursuri școlare:
a) Olimpiada de lectură ca abilitate de viață (OLAV) – etapa județeană 2018:
• Premiul al III-lea:
– Păunescu Claudia Adriana, clasa a IX-a A, prof. coord. - Păunescu Liliana;
– Burcu Anemona, clasa a X-a B, prof. coord. - Ivan Doina;
– Băluți Diana, clasa a XI-a E, prof. coord. - Ivan Doina;

• Mențiuni:
–
–
–
–
–

Golici Laura, clasa a X-a A, prof. coord. - Viorica M. Cîlțaru;
Vladu Claudia, clasa a X-a B, prof. coord. - Ivan Doina;
Vîjaică Ermena, clasa a XI-a E, prof. coord. - Ivan Doina;
Ciurea Andrada Virginia, clasa a X-a F, prof. coord. - Viorica Stăvaru;
Brîndușescu Bianca, clasa a X-a F, prof. coord. - Viorica Stăvaru;

•
•

Olimpiada de limba și literatura română – etapa județeană, 2018:
Premiul al III-lea:
– Mănescu Andrei, clasa a V-a A, prof. coord. - Păunescu Liliana;
– Răduț Daria, clasa a V-a B, prof. coord. - Adriana Mărculescu;

•

Mențiuni:
–
–
–
–

Birovescu Alexandra, clasa a V-a A, prof. coord. Păunescu Liliana;
Albăstroiu Gina, clasa a IX-a A, prof. coord. Păunescu Liliana;
Cuteanu Elena Reghina, clasa a IX-a A, prof. coord. Păunescu Liliana;
Maier David, clasa a V-a B, prof. coord. - Adriana Mărculescu;

– Băleanu Mădălina Cristina, clasa a VI-a B, prof. coord. - Adriana Mărculescu

;

Olimpiada de limbi clasice (limba latină) - etapa județeană, 2018:
• Premiul I:
– Olaru Liliana – prof. coord. – Valentina Agăinoaie
– Dobrescu Eduard
– Băluți Diana

• Premiul al II-lea:
– Vîjaică Ermina - prof. coord. – Valentina Agăinoaie

• Premiul al III-lea:
– Păunescu Claudia - prof. coord. – Valentina Agăinoaie

d) Concursul Național de creații literare „Tinere condeie”:
• Etapa județeană, 2018:
• Premiul I:
–
–

•

Premiul al II-lea:
–

•

Țeghiu Simona Georgeta (secțiunea proză), clasa a X-a F, prof. coord. - Viorica Stăvaru;

Premiul al III-lea:
–
–

•

Cîlțaru Ana-Maria (secțiunea proză), clasa a X-a E, prof. coord. – Cîlțaru Viorica;
Țucă Ionela (secțiunea poezie), prof. coord. – Diana Arbănași;

Căpraru Flavia (secțiunea proză), clasa a X-E, prof. coord. - Viorica Cîlțaru;
Ebetiuc Oana (secțiunea eseu), clasa a X-a B, prof. coord. - Ivan Doina;

Mențiuni:
–
–

Țeghiu Simona Georgeta (secțiunea eseu), clasa a X-a F, prof. coord. - Viorica Stăvaru;
Deger Dilara (secțiunea eseu), clasa a IX-a E, prof. coord. - Viorica Stăvaru;

Etapa națională, 2018:
– Cîlțaru Ana-Maria (secțiunea proză), clasa a X-a E, prof. coord. – Cîlțaru Viorica;
– Țucă Ionela (secțiunea poezie), prof. coord. – Diana Arbănași;
e) Concursul Național de eseuri pe teme de consiliere și orientare în viață și în carieră
pentru elevi „NEXT GENERATION”:
• Mențiune M. E. N. – Cuteanu Elena Reghina, clasa a IX-a A, prof. coord. Păunescu
Liliana;
• Mențiune I. S. J. Baia Mare – Păunescu Claudia Adriana, clasa a IX-a A, prof. coord. Păunescu Liliana;
f) Concursul literar interjudețean de poezie, proză și eseuri critice Nichita Stănescu –
„Dreptul la timp”, Ploiești, 2018:
•
Premiul I: Țucă Ionela (a XII-aG), prof. coord. – Diana Arbănași;
g) Concursul Național de creație literară și artistică „La magie de Noel” (ed. A IV-a):
• Premiul I: Tufiș Denis, prof. coord. – Diana Arbănași;
Dina Teodora (clasa a VIII-a), prof. coord. – Șulț Cristina;
•

g) Concurs regional: „Din suflet de copil pentru pace”:

Premiul I:
– Birovescu Alexandra, clasa a V-a A, prof. coord. - Păunescu Liliana;
– Paloș Cezara, clasa a V-a A, prof. coord. - Păunescu Liliana;
– Pătru Laura, clasa a V-a A, prof. coord. - Păunescu Liliana;
– Petcu Alessia, clasa a V-a A, prof. coord. - Păunescu Liliana;
h) Concurs regional: „Toți diferiți, toți egali”:
• Premiul I:
– Ghilerdea Julieta, clasa a IX-a, prof. coord. - Păunescu Liliana;
– Mihai Sorina, clasa a IX-a, prof. coord. - Păunescu Liliana;
– Anghel Monica, prof. coord – Valentina Agăinoaie;
i) Concursul internațional de creație literară „Calistrat Hogaș”:
– Mențiune: Rădulescu Ananda, prof. coord. – Cristina Secu;
•

j) Olimpiada cititului – Caransebeș, mai 2018:

– Premiul I: Bărzuică Dara, prof. coord. – Șulț Cristina;
– Premiul III: Țânțaru Mihaela, prof. coord. – Șulț Cristina;
k) Concursul Național „Europa de mâine”:
– Elevii pregătiți de d-na prof. Adriana Mărculescu au obținut premiul I la etapa
județeană și mențiune la etapa națională;
l) Olimpiada animatorilor – etapa națională:
– Lotul de elevi coordonați de d-nele prof. Ivan Doina și Stela Popescu au obținut
Premiul special „Mozaic”, cu proiectul „Cum vă place?”;
• m) Festivalul Național de teatru pentru tineret „Juventhalia”:
– Premiul al III-lea – Făsui Alina, prof. coord. Stela Popescu;
– Premiul al III-lea – spectacolul „Cum vă place?”, secțiunea „Piese în mai multe
acte”;

Responsabil comisie metodică,
Prof. Vioria Cîlțaru

COMPONENTA CATEDREI
COTOROIANU FELICIA AURELIA
CROITORU FLORIN
MUSAT ALINA
POPESCU BEATRICE-ANI
TROTEA IONELA
VLAD LAURA

In anul școlar 2017-2018, Comisia Metodică de Limba franceză și-a desfășurat activitatea conform programelor școlare de
specialitate și a planificărilor calendaristice individuale, documente vizate și aprobate de către directorul instituției și de către
responsabilul comisiei metodice.
Membrii comisiei metodice au desfăşurat diverse activităţi centrate pe dezvoltarea aptitudinilor elevilor în scopul obţinerii unui
randament şcolar sporit, astfel:
-

s-au stabilit repere de învăţare şi evaluare în vederea observării performanţei elevilor;

-

s-au conceput teste specifice pentru evaluarea iniţială şi finală;

-

au avut loc şedinţe de catedră privind conţinutul şi selectarea manualelor adecvate nivelului elevilor;

-

s-a realizat formarea continuă / perfecţionarea cadrelor didactice prin susţinerea unor activităţi de tipul: participarea

la cursuri de formare psihopedagogică, participarea la diferite sesiuni de comunicari stiintifice / simpozioane judetene, nationale,
internationale, participarea la cursuri de formare/perfectionare;
-

s-au derulat şedinţe de pregătire cu elevii claselor terminale în vederea obţinerii unor rezultate bune la examenele de

certificare a competenţelor lingvistice într-o limbă moderna;
-

s-au derulat şedinţe de pregătire cu elevii in vederea participarii la olimpiada de limba franceză.

3.Acțiuni extracurriculare și extrașcolare desfășurate în vederea
eficientizării actului educativ
•
•

•
•
•

Cu prilejul Zilei Europene a Limbilor Moderne s-au desfășurat o serie de activități specifice: Calatorie virtuala
pe Valea Loirei – prezentare Power Point, La musique française à travers le temps, Pourquoi apprendre le
français?, „Fêtons ensemble la Journée européene des langues”, „Visages de la France”.
LES TRADITIONS DE NOËL DANS LE MONDE / TRADIȚIILE DE CRĂCIUN ÎN LUME / CHRISTMAS TRADITIONS IN
THE WORLD -Masă rotundă județeană derulată în colaborare cu CJRAE, ISJ Dolj, Centrul de Limbă și Cultură
Poloneză, Lectoratul Bulgar –Participare Concursul județean NOËL DANS LE MONDE / CRĂCIUNUL ÎN LUME /
CHRISTMAS IN THE WORLD, locul de desfǎşurare: Liceul Teoretic „Henri Coandǎ” Craiova – prof.Trotea
Ionelia
Concursul județean „Un Noël plein de surprises” , locul de desfăşurare a activităţii principale: Liceul
Tehnologic "Anghel Saligny" Feteşti ; Premiul al II-lea -Dragomir Cristian, clasa a VII-a B, Premiul al II-lea Jujescu Andreea-Elena, clasa a X-a F - prof.Trotea Ionelia
Concursul interjudețean ,,Noël dans le monde francophone”, Ediția a VI a, 21decembrie2017, PREMII :
POEZIE- CLASELE V-VI- BUJOR ALEXANDRU DARIS, clasa a VI-a B- Mențiune, PROZĂ- CLASELE VII-VIIIDURALIA ANA-MARIA, clasa a VII-a B- Premiul special - prof.Trotea Ionelia
Participare la concursul ,, La Magie de Noël,, premiul al II-lea - Bărzuică Dara (XI B), mențiune, Chiriță Olguța
(XD) – prof. Vlad Laura

2.Rezultate obținute la olimpiade și concursuri școlare



•

- premiul al III-lea – faza județeană olimpiada de limba franceză, eleva Trăilescu Steliana, clasa a X-a E

•

- premiul I – faza județeană olimpiada de limba italiană, eleva Muscalu Jacqueline, clasa a IX-a E

•

- mențiune – faza județeană olimpiada de limba franceză, eleva Bădeț Claudia, clasa a XI-a E

Participare la concursul ,, La Magie de Noël,, premiul al II-lea - Bărzuică Dara (XI B), mențiune, Chiriță Olguța (XD) – prof. Vlad

Laura


Premiul I la Concursul International ,,Amitie sans frontieres/Friendship without borders!''Elena-Andreea Jujescu cls a X-a F Sectiunea

Creatii literare


Mentiune la concursul national ,,La francophonie avant toute chose": Teghiu Simona-Georgeta cls. a X-a F sectiunea I: Creatie literara



Mentiune la concursul national ,,Pourquoi pas le francais?": Teghiu Simona-Georgeta cls. a X-a F sectiunea Afis/colaj cls IX-X



Premiul I sectiunea Proza Concursul Judetean ..Francophones sans frontieres'': Ana-Maria Duralia cls a VII-a



Premiul II sectiunea Eseuri Concursul Judetean ..Francophones sans frontieres'': Elena-Andreea Jujescu cls a X-a F



Premiul III sectiunea Proza Concursul Judetean ..Francophones sans frontieres'': Natalia-Andreea Bondoc cls a X-a G



Concursul interjudețean ,,Noël dans le monde francophone”, Ediția a VI a, 21decembrie2017, PREMII : POEZIE- CLASELE V-VI-

BUJOR ALEXANDRU DARIS, clasa a VI-a B- Mențiune, PROZĂ- CLASELE VII-VIII- DURALIA ANA-MARIA, clasa a VII-a BPremiul special - prof.Trotea Ionelia

4.Participare la activități de formare a personalului didactic
•

•

În luna decembrie 2017 Colegiul Național Pedagoigc ,,Ștefan Odobleja” a fost gazda cercului de
limbi moderne. În cadrul cercului s-au derulat o serie de activități specifice : ● Sceneta ''Le
Noël'', interpretata de elevii clasei a XII -a F, coordonati de prof. Vlad Laura, ● LA
FRANCOVISION, voyage culturel dans les pays francophones Participanti : elevii clasei a XI-a A si
a XII-a G, coordonator prof. Alina Musat, ●''Sous le ciel de Paris'', Untaru Ionela, elevă în clasa a
XII -a F, coordonator prof.Vlad Laura, ● ''Les Champs-Élysées'', interpretata de elevii clasei a VI-a
A, coordonator prof.Cotoroianu Aurelia, ● Referat: ” Développement professionnel assisté par
des activités innovatives d'orientation scolaire”; prof.Cotoroianu Aurelia, ● Referat: ” L'internet
en classe de FLE ”; prof.Emma Neamtu, ● Referat: ” Les méthodes actives”; prof.Laura Vlad.
Tot în cadrul cercului s-a desfășurat Simpozionul judetean „Utilizarea metodelor activparticipative pentru creșterea eficienței activității didactice din cadrul orelor de limbi
moderne”, coordonator prof. Ionelia Trotea, având ca parteneri ISJ Mehedinți și CCD Mehedinți.

5.Propuneri în vederea ameliorării rezultatelor școlare
•
•
•
•
•
•

Analiza probelor de evaluare, în vederea calibrării și adecvării la programele școlare și la
nivelul de dezvoltare
Asigurarea unui program de activități remediale/pregătire suplimentară a elevilor, pe tot
parcursul anului
Analiza progresului școlar al elevilor
Parcurgerea integrală a programei școlare
Tratarea diferențiată și individualizarea predării - învățării - evaluării astfel încât să se
asigure progresul școlar al tuturor elevilor
Monitorizarea frecvenței elevilor și motivarea acestora pentru implicarea lor în procesul
învățării
Responsabil comisie metodică,
Prof. COTOROIANU FELICIA AURELIA

COMPONENTA CATEDREI
DUMITRASCU PETRE DAN
FOTA DIANA MARIA
FOTA LOREDANA
GUTULEANU MARIA ALEXANDRA
IACOB MARIA CLAUDIA
NICOLAESCU AURELIA MIHAELA, responsabil comisie metodica
NISTOR EMANUELA
VILCEANU LIDIA STELUTA
CROITORU ALEXANDRA FELICIA
BARNA OVIDIU

In anul școlar 2017-2018 profesorii de limba engleza ,în urma analizării atente a
planului de învăţământ şi a programei şcolare au realizat planificările anuale
,semestriale şi proiectările pe unităţi de învăţare. Toţi profesorii de limba engleza
au urmărit realizarea aspectelor interdisciplinare ,în cadrul ariei curiculare
specifice corelând conţinutul disciplinei de învăţământ şi a activităţilor de
învăţare specifice cu obiectivele urmărite,prevederile programei şi timpul de
învăţare.
S-au analizat ofertele de manuale şi au fost selectate cele care corespund
posibilităţii de înţelegere a elevilor şi posibilităţilor materiale.
S-au analizat ofertele de manuale şi au fost selectate cele care corespund
posibilităţii de înţelegere a elevilor şi posibilităţilor materiale.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puncte tari
- buna colaborare a membrilor catedrelor în realizarea demersului educativ, atmosfera de
colegialitate
- buna pregătire profesorilor, pasiunea pentru profesia aleasa.
Puncte slabe
- lipsa dotărilor necesare pentru exersarea tuturor aspectelor unei limbi moderne, în vederea unui
învăţământ performant
- lipsa unor programe interdisciplinare, minimalizarea activităţii profesorilor care se implică totuşi în
astfel de programe si a rezultatelor obţinute de elevi .
- lipsa unor manuale de calitate la clasa a IX
Oportunităţi
- colaborarea între ariile curriculare are ca rezultat lărgirea orizonturilor de cunoaştere pentru elevi,
abordarea interdisciplinara a materiei
Ameninţări
- adolescenții de azi au ca model lumea abstracta si insensibila a benzilor desenate si a desenelor
animate. Nu mai au timp sa citească, sa reflecteze, cred ca violenta si bădărănia sunt manifestări
normale.
- deculturalizarea adolescenților, imitarea unor comportamente violente, aberante.

PARTICIPAREA LA CONCURSURILE SCOLARE
La Olimpiada Judeţeana elevii participanţi au
obţinut numeroase premii şi menţiuni după
cum Clasa
urmează:
a IX
Nr crt

Nume si prenume
POPA LAURA
NICA ROXANA
GIDEA ROXANA MIHAELA

Clasa
IX
IX
IX

Profesor coordonator
Fota Diana
Vilceanu Lidia
Vilceanu Lidia

Premiul
Premiul II
Premiul II
Premiul II

Clasa a X a
1
2
3

MERLOI LUANA
TECLICI MARIO VALENTIN
MICU DENIS

Fota Loredana
Fota Loredana
Fota Loredana

Mentiune
Mentiune
Mentiune

Clasa a XI a
1
2
3

CHIPESU GABRIELA
POPA DELIA ELIZA
TATUT GEORGIANA LUMINITA

Nicolaescu Aurelia
Nicolaescu Aurelia
Nicolaescu Aurelia

Mentiune
III
II

4

SANDONIU CRISTINA RALUCA

Nicolaescu Aurelia

Mențiune

5

BARZUICA DARA MARIA

Nicolaescu Aurelia

Mentiune

Clasa a VIII,VII
1.

DAMIAN SORIN IOAN V.

Nicolaescu Aurelia

Premiul II

1.

DIVAN LEX

Nicolaescu Aurelia

Premiul III

1.

CROITORU SARAH

Fota Loredana

Premiul III

3

LUPU LUCA

Fota Loredana

Premiul III

4

PREDESCU MADALINA

Fota Loredana

Premiul III

5

TUTUNARU DARIA

Fota Loredana

Mențiune

6

BADIU AYLIN

Fota Loredana

Mențiune

7

ARGINT STEFANIA

Fota Loredana

Mențiune

•
•
•

•

De asemenea, doamnele profesoare Nicolaescu Aurelia si Vîlceanu Lidia au
pregătit elevii clasei a XI a F pentru obţinerea Certificatul de Limba Engleza
Cambridge, din cei zece elevi participanți 9 au obținut certificatul.
Doamna profesoara Diana Fota a coordonat organizarea examenului de obținere
a Certificatului Cambridge de Limba engleza YLE, KET şi PET activitatea la care a
fost ajutată Loredana Fota , Manuela Nistor si Nicolaescu Aurelia.
Elevii de la clasele a VI a B pregătiți de doamna profesoara Diana Fota , elevii de la
clasa a VII a A pregătiți de doamna profesoara Nicolaescu Aurelia precum si elevii
de la clasele a III a A şi a III a B pregătiți de doamna profesoara Loredana Fota au
participat la examenul pentru obținerea a Certificatului Cambridge Limba engleza
YLE, KET şi PET ,Colegiul National Pedagogic „Stefan Odobleja” devenind astfel
centru de pregătire pentru acest examen.
De asemenea, doamnele profesoare Nicolaescu Aurelia si Vîlceanu Lidia au
coordonat elevii clasei a XII a F în vederea organizării Balului Bobocilor 2018

COMPONENTA COMISIEI
BALU NICOLETA
BONDOC GABRIELA-ROXANA
GRECU ADELA
PRESNEANU VASILE DORU
RADUCAN EMILIA STEFANIA
TICUSI OVIDIU CRISTIAN

•

•
•
•
•
•
•

Profesorii din catedra de matematica au conceput , elaborat si administrat
testele initiale la toate clasele. Apoi s-au aplicat metode statistice de analiza a
rezultatelor, iar acestea au fost discutate la nivel de catedra.
Catedra de matematica a parcurs ritmic, materia alocata acestui semestru,
evaluarea si notarea s-a facut conform metodologiei in vigoare
Lectii deschise
-Lectii deschise la clasa a VII-a B, si la clasa a XI-a D prof. Presneanu Doru
-Lectie deschisa la clasa a IX-a C prof. Bondoc Gabriela
-Lectii deschise la clasa a VII-a A, si prof. Grecu Adela
-realizarea de interasistente intre membrii catedrei.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referate: - “ Idei antice, lecţii contemporane ” - prof. Ticusi Ovidiu
- “ Învăţarea- un act de comunicare “ - prof. Bălu Nicoleta
-„Puncte Latice” -prof. Bondoc Gabriela Roxana
-„O metoda de rezolvare a unei familii de ecuatii irationale” - prof. Preşneanu Doru
“ Aplicatii ale punctului lui Toriceli” responsabili fiind prof. Grecu Adela prof. Emilia Raducan.
Dezbateri: - “ Căi şi mijloace de creştere a performanţei la ora de matematică “ - prof. Ticuşi Ovidiu, prof.
Grecu Adela.
- Prezentări de planificări-model, dezbateri legat de cele prezentate la consfatuirea
cadrelor didactice .
-Măsuri pentru pregătirea în bune condiţii a fazei pe şcoală a Olimpiadei de Matematică
prof. Grecu Adela, prof. Bondoc Gabriela Roxana.
-discutii cu privire la manualele alternative responsabili fiind prof. Ticusi Ovidiu, prof. Bondoc Gabriela.
-stabilirea C.D.S pentru anul scolar urmator
-Participarea cu referate a profesorilor Ticusi Ovidiu si Presneanu Doru la Cercul
Profesorilor de Matematica din Mehedinti, organizat la Liceul din Baia de Arama.

•
•
•

•
•
•

- participare in calitate de evaluatori si propunatori de subiecte la etapa pe scoala,
locala, si judeteana a olimpiadei de matematica.
- participare in calitate de evaluatori la examenele nationale
- participare in calitate de profesor metodist al ISJ Mehedinti la evaluarea cadrelor
didactice prin inspectia la clasa in vederea participarii la examenul de titularizare
(prof. Presneanu Doru).
-participare la diferite cursuri de perfectionare organizate de CCD sau de ISJ
Mehedinti
-participare la toate cercurile pedagogice si consfatuiri organizate de ISJ Mehedinti
-colaborare cu reviste de matematica Minimath, RMM.

Publicaţii:

•
•

•
•
•
•

Profesorii Presneanu Doru si Bondoc Gabriela sunt coautorii unor culegeri de Matematica
cu probleme date la Olimpiadele Scolare editura Paralela 45.
Prof. Ticuşi Ovidiu şi prof. Preşneanu Doru au colaborat la elaborarea revistei
Minimath şi a diferitelor culegeri de matematică din colecţia “ Probleme alese “ , Editura
Valeriu, Craiova, o revista internationala realizata in parteneriat cu mai multe scoli din tara
precum si din strainatate cum ar fi o scola din “ Done Milanovat” , si Maidampek Serbia.
-profesorii Ticuşi Ovidiu Preşneanu Doru si Bondoc Gabriela au publicat articole si in Revista
de Matematica Mehedinteana R.M.M.
-profesorii Ticuşi Ovidiu, Preşneanu Doru , Bondoc Gabriela sunt coautorii unei culegeri de
matematica cu teste de tip bacalaureat pentru profilul pedagogic editura Nedion Bucuresti.
-profesorii Ticuşi Ovidiu, Preşneanu Doru , Bondoc Gabriela, Raducan Emilia au conceput
subiecte pentru olimpiada de matematica etapa locala.
-toti profesorii catedrei s-au implicat in organizarea etapei pe scoala a olimpiadei de
matematica.

Alte activitati
•
•
•
•
•
•
•
•

-Toti profesorii din catedra sunt implicati in activitati de pregatire suplimentara in afara orelor de
curs atat pentru examenele nationale cat si pentru concursurile scolare.
-Intocmirea planificarilor calendaristice de catre toti membrii catedrei
-Selectarea si procurarea manualelor alternative , toti membrii catedrei de matematica.
-Intocmirea orarului scolii(prof.Balu Nicoleta).
-Participarea la Consfatuirile cadrelor didactice .
-Catedra de matematica a parcurs ritmic, materia alocata acestui semestru, evaluarea si notarea s-a
facut conform metodologiei in vigoare.
-Toti membrii catedrei de matematica dispun de portofolii personale intocmite in conformitate cu
prevederile in rigoare.
-Toti membrii catedrei sunt distribuiti in comisii la nivelul scolii, doamnele profesoare Balu Nicoleta
si Grecu Adela fac parte din consiliul de administratie.

Rezultate la concursuri și olimpiade școlare
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Olimpiada de matematica
- doua mentiuni la clasa a V-a la etapa judeteana (prof. Ticuși Ovidiu)
-o mentiune la clasa a VI-a la etapa judeteana (prof. Bălu Nicoleta)
-doua mentiuni la clasa a V-a la etapa judeteana
-premiul I etapa judeteana si mentiune si medalie de argint la etapa nationala, elevul Vasile Marian clasa a IX-a (prof.Bondoc Gabriela)
Etapa judeteana Concursul de matematica aplicata "Adolf Haimovici"
-premiul I la clasa X, un premiu I la clasa a XII-a, un premiul II la clasa a XII-a, opt mentiuni la clasa a XII-a
un premiu III la clasa a XII-a, un premiul II la clasa a XII-a, sase mentiuni la clasa a XII-a,
premiu I a IX-a, un premiul II la clasa a IX-a la etapa nationala, o mentiune la clasa a IX-a, toate la etapa nationala.
Concursul regional "Discipolii lui Pitagora”
-cinci mentiuni la, clasa a V-a
- trei mentiuni la cls a VI-a, si doua mentiuni la cls. a- VIII-a
premiu III la clasa a VII-a si o mentiune la clasa a VII-a (prof. Grecu Adela)
Concursul Viitori Olimpici
- premiul I si medalia de aur la clasa a IX-a elevul Vasile Marian

COMPONENTA COMISIEI METODICE
ANTONIE NICUSOR
BRUCA ELENA
PAUNESCU SORIN GABRIEL
PIRVUT ION
WATZLAWEK FLORENTINA, responsabil comisie metodica

Proiectarea activitatii didactice
• Elaborarea planificarilor anuale, semestriale Elaborarea şi
aprobarea programelor pentru cursurile optionale,
• Monitorizarea dobândirii cunostintelor, formării deprinderilor
practice şi competentelor specifice și generale;
• Dezvoltarea competențelor transversale, de comunicare în termeni
științifici, de colaborare, lucru in echipă, abilități de viață prn activități
complementare: Școala Altfel, expozitii, concurs de postere ,
machete , proiecte practice
• Asigurarea însușirii reale a cunoștințelor, precum şi recuperarea
rămânerilor în urmă;
• Pregătirea elevilor participanți la concursurile școlare, evaluare
naționala la clasa a VI-a, bacalaureat.

Perfecţionarea profesională în specialitate, metodica şi
psihopedagogica
Olimpiada de fizică -faza pe scoală- decembrie 2017: s-au calificat 3 elevi de la clasa a VIII-a si 2 elevi la
clasa a VI-a pentru faza județeană
Olimpiada Județeană de fizică:
• SEIMEANU MARIO ȘTEFAN, clasa a VI-a A - locul III;
• GĂRGĂLIE IONUȚ BOGDAN, clasa a VI-a A- locul III
Participarea la Concursul de fizică PROFIZ organizat de Universitatea din Craiova, Departamentul de fizică,
concurs on- line aflat la a treia ediţie, la care au participat elevii clasei a IX-a C şi care au avut punctaje
ridicate.
• Pregatiri suplimentare pentru Bacalaureat – permanent;
• Profesorii catedrei au integrat atât calculatorul, cât şi experimentul în lectiile de fizică;
• Pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională la clasa a VI-a
• Pregătire suplimentară a elevilor, pentru rezolvarea de exercitii si probleme din revistele DELTA si
EVRIKA! - clasa a VI-a , a VII-a si a VIII-a
• Participare la activități organizate de Universitatea Craiova : Noaptea cercetătorilor- in luna septembrie
2017 și Noaptea albă a exeprimentului științific- luna mai 2018 ( Watzlawek Florentina)
• Participare la un eveniment educativ SUPERTEACH
• Participare cu proiectul Știință sau Magie in cadrul săptămânii ȘCOALA ALTFEL, proiect
selectat in competiția națională de către ISJ Mehedinți

•
•
•
•
•
•
•

- Organizarea unei expozitii de afișe, postere, desene, avînd ca temă
Spațiul cosmic și tehnologiile spațiale cu ocazia Săptămânii spațiului
cosmic –octombrie 2017
- Participarea catedrei la Ziua Internațională a Educației –5 octombrie 2017
- Participarea la Ziua Invățării Nonformale
- In cadrul Zilei Culturii Naționale – 15 ianuarie 2018, a fost prezentat
referatul Frumusetea fizicii din poezia eminesciană
Participare cu proiectul Știință sau Magie in cadrul săptămânii ȘCOALA
ALTFEL, proiect selectat in competiția națională de către ISJ Mehedinți
Sesiune de comunicari „Paradoxuri in fizica” –Comisie metodică
- participare la Conferința Internațională Consilierea elevilor in cariera,
organizata de CCD Mehedinti

Publicaţii

• Propunători de itemi pentru probele Concursului Naţional ”ProŞcoala”,
• Propunatori de itemi in revistele DELTA si EVRIKA!
• Suport pentru cursurile optionale T.R.P.F. – CLS. a XI-a si a XII-a, si
,,Fizica si universul” , avizate de ISJ Mehedinti.
• Propunatori de itemi pentru pregătirea pentru Evaluarea Nationala
la clasa a VI-a





Prezentare flash” Fizica atomica”
„In cautarea unor forme de energie alternativa
„Fizica vazuta altfel”
„Teoria haosului”

Profesorii de fizica Păunescu Sorin şi Watzlawek Florentina au parte din:
- comisia de organizare şi desfăşurare a Simulării examenului de Bacalaureat
- comisia de evaluare la Evaluare la clasa a VI-a – Matematică şi Ştiinţe
- comisia de Probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la nivel de
scoala
Profesorii din catedra de fizică au colaborat in orice activitate la nivelul scolii si al
comisiei metodice la nivelul judetului, ori de câte ori a fost necesar.

COMPONENTA COMISIEI METODICE
ACHIMESCU VIOLETA ZAMBILA
BALABAN MIHAELA
CILIBIA SIMONA
CIOCOIU LIDIA
CRAINEANU CRISTINA
DOBROIU PAULA
IACOBESCU DUMITRU
MEILESCU TANIA MIHAELA

1. PROIECTAREA DOCUMENTELOR CURRICULARE
- Întocmirea planificarilor calendaristice pentru anul şcolar 2017-2018 la disciplinele
chimie și biologie
- Întocmirea şi redactarea planificărilor pe unități de învățare
- Administrarea testelor iniţiale pentru clasele de început de ciclu școlar, analiza lor și
stabilirea măsurilor recuperatorii.
- Stabilirea graficului orelor de pregatire suplimentară în vederea examenelor naţionale şi
a concursurilor / olimpiadelor şcolare.
- Parcurgerea integrală a curriculum-ului adaptând conținuturile programelor la nivelul de
pregătire al elevilor și la nivelul specific fiecărei clase.
- Abordarea interdisciplinară a unor teme în cadrul comisiei metodice.
- Realizarea de fișe de lucru, materiale didactice specifice continuturilor și competențelor
vizate. - Realizarea programei, planificărilor și conținuturilor pentru cursurile opționale.

2. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE
- Selecţionarea si pregătirea elevilor pentru olimpiade, concursuri, sesiuni de comunicări, proiecte de
mediu, simpozioane.
- Participare la activitățile proiectului Erasmus+ ”Stagiu european de practică profesională pentru o
educație de calitate” – prof. Paula Dobroiu.
- Participare la activitatea de voluntariat ”Ziua legumelor și fructelor”.
- Participare la Proiectul Județean cu participare internațională ”Moștenirea urmașilor” - Participare
la proiectul ”ORA DE NET”
- Organizarea proiectului educațional ”Consumul durabil de resurse – o proiecție spre viitor.
- Participare la Concursul Național ”Nașterea Domnului-Renașterea Bucuriei”
- Participare la Serbarea de Crăciun.
- Realizare de parteneriate cu Școala Gimnazială Crușeț, jud. Gorj și cu Școala B.P.Hașdeu și Șc. Liteni
Iași.
- Realizarea parteneriatului județean”Pădurea, eterna ședință a copacilor” cu Ocolul Silvic Șimian.

3. PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚI DE FORMARE
- Participare la cursuri de formare: “Leadership în educație”și ”Management Educațional”, prof.Tania
Meilescu.
- Participare la Simpozionul Internațional ”Valențe formative ale activităților extracurriculare și de
parteneriat”, prof.Simona Cilibia și prof.Paula Dobroiu, cu publicarea lucrării în revista cu ISBN.
- Participare la Simpozionul Internațional ”Internat Safety”, prof.Achimescu V., Cilibia S.
- Participare la Conferința Națională ”Cultură, Spiritualitate și Identitate Națională în contextual
Globalizării”
- Participare la Simpozionul Național ”Strategii educaționale privind combaterea abandonului școlar”,
prof. Achimescu V. și prof. Dobroiu P.

3. CONCURSURI SI OLIMPIADE SCOLARE
OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA JUDEȚEANĂ,2018
1. IANĂȘ ADINA-IONELA –cls. a IX-a D, premiul I, cu participare la faza națională, prof. Cilibia Simona
2. MIHART TUDOR COSMIN – cls. a IX-a C, premiul al II-lea, prof. Cilibia Simona
3. SURDU IULIANA MEDANA – cls. a VII-a, premiul al II-lea, prof. Meilescu Tania
4.FILIP VANESA ADNANA – cls. a VII-a, premiul al II-lea, prof. Meilescu Tania
5.DRAGOMIR CRISTIAN ALEXANDRU – cls. aVII-a, mențiune, prof. Meilescu Tania
6.ȘCHIOPU ADELA COSMINA – cls.a VII-a, mențiune, prof. Meilescu Tania
7.TUFIȘ DENIS- cls. aVII-a, mențiune, prof. Meilescu Tania
8. LASCU ANDREEA BEATRICE –cls. aVII-a, mențiune, prof. Meilescu Tania
9.LUPU CRISTIAN LUCA – cls.aVII-a, mențiune, prof. Meilescu Tania
Sesiunea de comunicari stiintifice pentru elevi – biologie
Burci Lucian, clasa a XI a C, premiul al II-lea, prof. Dobroiu Paula

3. CONCURSURI SI OLIMPIADE SCOLARE
CONCURS NAȚIONAL DE BIOLOGIE ”GEORGE EMIL PALADE” – FAZA JUDEȚEANĂ, 2018
RĂDUȚ DARIA-ANDREEA – cls.aV-a, premiul al II-lea, prof. Cilibia Simona
BUJOR ALEXANDRU DARIS – cls a VI-a, premiul al III-lea, prof. Cilibia Simona
ORZA CLAUDIU-RĂZVAN – cls. aV-a, mențiune, prof. Cilibia Simona
COJOCARU RAISA-ELENA - cls. aV-a, mențiune, prof. Cilibia Simona
ȘALĂU ALESSANDRO COSTANTINO - cls. aV-a, mențiune, prof. Cilibia Simona
CROITORU MIRUNA FLORENTINA- cls.a VI-a, mențiune, prof. Dobroiu Paula
FRĂȚILĂ SORIN IONUȚ ALEXANDRU – cls.a VI-a, mențiune, prof. Cilibia Simona
ALICSANDROIU BIANCA ȘTEFANIA – cls.a VI-a, mențiune, prof. Cilibia Simona
GĂRGĂLIE ALEXANDRU IONUȚ - cls.aVI-a, mențiune, prof. Dobroiu Paula
SEIMEANU MARIO ȘTEFAN – cls. a VI-a, mențiune, prof. Dobroiu Paula

3. CONCURSURI SI OLIMPIADE SCOLARE
OLIMPIADA DE CHIMIE – FAZA JUDEȚEANĂ,2018
MIHART TUDOR COSMIN – cls. a IX-a C, mențiune, prof. Achimescu Violeta
CONCURS NAȚIONAL”RALUCA RIPAN” – FAZA JUDEȚEANĂ,2018
BOȘTINĂ DAVID – cls. a VII-a, mențiune, prof. Achimescu Violeta
CONCURS NAȚIONAL ”NOI ȘI CHIMIA”
BOȘTINĂ DAVID – cls. a VII-a, mențiune, prof. Achimescu Violeta
ARGINT ALEXANDRA ȘTEFANIA- cls. a VII-a, mențiune, prof. Achimescu Violeta
CROITORU SARAH - cls. a VII-a, mențiune, prof. Achimescu Violeta
Rezultate bacalaureat la biologie și chimie 100%.

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE MEMBRII
CATEDREI DE ISTORIE/GEOGRAFIE (2017-2018)

ANDRITA VALENTIN
CALONFIRESCU ION GEORGE
DAESCU DORINA
MATEESCU MARCEL GABRIEL, responsabil comisie metodica
PARTENIE ADELINA
PIRVU DANIELA
TUDOSIE DANIELA
ZAMFIR DANIEL NICU

COLEGIUL NATIONAL,, STEFAN ODOBLEJA”
DROBETA TURNU SEVERIN

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE MEMBRII
CATEDREI DE ISTORIE/GEOGRAFIE (2017-2018)
Comisia metodica a catedrei de istorie-geografie demostrează implicare în promovarea valorilor şcolii şi militează permanent pentru
creşterea prestigiului instituţiei, încearcă să promoveze VALORI ale unei echipe adevărate, bazate pe:
•Creativitate
•Conştiinciozitate
•Respect
•Toleranţă
•Comunicare bilaterală eficientă
•Spirit de echipă
•Profesionalism

Comisia metodica a catedrei de istorie-geografie în anul şcolar 2017-2018 a
desfășurat activităţi instructive şi educative care au condus la rezultate eficiente în
planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la examenele pentru clasele terminale.
Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale
cadrelor didactice, bazate pe :
•Cunoaşterea colectivelor de elevi;
•Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi
sumative cu caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă;
•Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;
•Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi
elev- cadru didactic;
•Motivatie si interes pentru adaptarea si dezvolatrea prestigiului organizatiei
noastre furnizoare de educaţie;
•Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor
cunoştinte şi aplicarea lor în teme.

Activitatea metodică şi de perfecţionare
În acest şcolar au fost realizate o serie de acţiuni specifice, cum ar fi:
•constituirea catedrelor
•multiplicarea materialelor necesare de început de an şcolar (programa şcolară, programa pentru
examenele naţionale, bacalaureat, metodologii, etc. )
•întocmirea corectă si completă a planificărilor calendaristice
•elaborarea de teste iniţiale pentru clasele aferente
•asigurarea manualelor şcolare aprobate pentru elevi
•stabilirea de sarcini specifice pentru fiecare cadru didactic din catedră
•întocmirea dosarului comisiei metodice
•întocmirea şi completarea dosarelor de tip portofoliu pentru fiecare membru al catedrei

• Participarea tuturor membrilor catedrei la cercurile pedagogice din semestrul I
si II
• Participarea tuturor profesorilor din catedra la cursurile de perfectionare
,,Profesionalizarea carierei.”
• Membrii catedrei au participat la simpozioane nationale si judetene.
• toate activităţile membrilor catedrei sunt consemnate, structurate, centralizate
în portofoliul deja existent la nivelul comisiei metodice, nominal pentru fiecare
membru al catedrei de istorie-geografie.
• O parte a membrilor catedrei au fost nominalizati , în diverse comisii la nivel de
şcoală sau la nivel judeţean;
• În ceea ce priveşte olimpiadele si concursurile şcolare, au fost selectati elevi
capabili de performanta pentru a participa la Olimpiadele și concursurile de
specialitate
• Membrii catedrei au efectuat ore de pregatire suplimentară cu elevii claselor
terminale, conform unui grafic prestabilit.
•

Promovarea Examenului de Bacalaureat a fost de 100 %, atât la Geografie, cât și la Istorie

Olimpiade si concursuri scolare:
GEOGRAFIE

•Premiul I la Concursul Interjudețean de Ecologie și Orientare Sportivă “Porțile de
Fier”, secțiunea afiș;
•Premiul II la competiția de orientare sportivă “Cupa Cornet”, desfășurată în cadrul
concursului Interjudețean de Ecologie și Orientare Sportivă “Porțile de Fier”;
•Mențiune – Cros în cadrul concursului Interjudețean de Ecologie și Orientare
Sportivă “Porțile de Fier” cu elevele Paralescu Ionela, Tucă Andra și Tucă Ionela;
•Premiul III la etapa județeană a Sesiunii de comunicări științifice, eleva Vulpe
Maria (prof. Adelina Partenie)
•Premiul III la etapa județeană a Sesiunii de comunicări științifice, eleva Căprariu
Flavia (prof. M. Mateescu)
•Organizarea concursurilor “Terra” și “Un singur Pământ”
•Organizarea unei excursii tematice la Majdampek (Serbia) ca activitate în cadrul
Cercului profesorilor de Geografie din Mehedinți.

Olimpiade si concursuri scolare:
ISTORIE:

•Premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de Istorie, eleva Ciocan
Carmen, clasa a XII-a (prof. Dan Zamfir);
•Premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de Dezbateri, eleva
Daicu Denisa, clasa a XII-a (prof. Dan Zamfir);
•Premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de Dezbateri, elevul
Fota Silviu, clasa a XI-a (prof. Dan Zamfir);
•Premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de Dezbateri, eleva
Băluți Diana, clasa a XI-a (prof. Dan Zamfir);
•Premiul II la etapa județeană a Olimpiadei de Dezbateri, eleva
Vâjaică Ermina, clasa a XI-a (prof. Dan Zamfir);
•Premiul II la etapa județeană a Olimpiadei de Dezbateri, eleva
Bîrlan Andree, clasa a XI-a (prof. Dan Zamfir);
•Premiul II la etapa județeană a Olimpiadei de Dezbateri, eleva
Căprariu Flavia, clasa a X-a (prof. Dan Zamfir);

• Premiul I la etapa națională a Concursului de dezbateri
“Tinerii uniți pentru comunitate”, elev Fota Silviu, clasa a
XI-a (prof. Dan Zamfir);
• Mențiune la etapa națională a Concursului de dezbateri
“Tinerii uniți pentru comunitate”, elevă Căprariu Flavia,
clasa a X-a (prof. Dan Zamfir);
• Mențiune la etapa județeană a Olimpiadei de Istorie,
eleva Bachia Adina Larisa (prof. George Calonfirescu)
• Participare la Concursul Național “Europa de mâine”
desfășurat la Băișoara, jud. Cluj (prof. George
Calonfirecu)

ANALIZA SWOT
Puncte tari:
- dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind interesaţi de
inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;
- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare;
- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul
clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific;
- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;
- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;
- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi formative;
- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor moderne de evaluare;
- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;
- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă;
- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;
- rezultate bune la concursurile școlare;
- rezultate foarte bune la Examenele Naționale.

Puncte slabe:
- inexistenţa unei legături permanente a elevilor cu biblioteca şcolii;
- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării;
- lipsa manualelor pentru clasa a VI-a.

• Întreaga activitate a avut drept scop creşterea randamentului şcolar, reducerea absenteismului, asigurarea unui climat favorabil actului
educational, implicarea părinţilor în activitatea unităţii de învăţământ, adaptarea serviciilor educaţionale la nevoile comunităţii.

ANTONIE LAVINIA RALUCA
CITU RODICA CAMELIA
IOVESCU PETRU
LUNGU IONUT BOGDAN
OPREA CRISTINA MARIA
RADULESCU IOANA
SALAPA DANIEL
SITARU VIJAICA ISABELA CORINA
TUDOR DANIEL GIGI

Responsabil comisie metodică:
Prof. Oprea Cristina

Proiectarea documentelor curriculare
•

•

Activitatea la nivelul celor două catedre s-a desfășurat conform planului
managerial stabilit la începutul anului școlar. Urmărind obiectivele generale și
specifice ale acestor două domenii de activitate, cadrele didactice care predau
aceste discipline au desfășurat demersuri didactice care să asigure obținerea de
peformanțe atât în activitățile curriculare cât și în cele extracurriculare.
Membrii celor două catedre au fost preocupați de pregătirea și proiectarea
activității didactice în conformitate cu competențele vizate și în funcție de stilurile
de învățare ale elevilor. Fiecare cadru didactic a folosit strategii didactice care să
permită utilizarea eficientă a mijloacelor și auxiliarelor didactice în procesul
instructiv – educativ și a asigurat utilizarea și integrarea adecvată a materialelor
didactice în procesul de învățământ. Evaluarea elevilor s-a făcut ținându-se cont de
toate competențele/abilitățile pe care trebuie să și le însușească fiecare elev în
urma parcurgerii conținuturilor fiecărei discipline predate.

Rezultate obținute la olimpiade și concursuri școlare
•
•
•
•
•

•

Prof. Cîtu Rodica – Premiul I – Olimpiada Județeană de Științe Socio-umane – Bachia Adina, clasa a
XII-a G;
Prof. Oprea Cristina – Mențiune – Concursul interjudețean „Cea mai buna idee de afaceri“ organizat
de F.E.E.A Craiova;
Prof. Antonie Raluca – Premiul I – Olimpiada Județeană de Pedagogie – Pîrvulescu Valentina, clasa a
XI-a, Premiul II – Olimpiada Județeană de Pedagogie – Vladu Claudia Larisa, clasa a X-a B; Premiul III
– Olimpiada Județeană de Pedagogie – Burcu Elena Anemona, clasa a X-a B;
Prof. Lungu Bogdan – Premiul II – Olimpiada Județeană de Religie – Tudor Alexandra, clasa a X-a B;
Prof. Vîjaică-Sitaru Corina – Premiul III – Olimpiada Județea de Religie – Rădoi Alexia Ștefania, clasa
a V-a A; Premiul III – Olimpiada Județea de Religie – Mănescu Andrei, clasa a V-a A; Premiul III –
Concursul Interdisciplinar „Cultură și Spiritualitate Românească”, faza județeană – Boștină David,
clasa a VII-a A; Mențiune – Concursul „Ucenicii credinței” – Buruiană Eduard, clasa a IV-a B;
Mențiune – Concursul „Ucenicii credinței” – Streche Ciprian, clasa a IV-a B; Premiul I – Concursul
Național de creație literară și artistică „La Magie de Noel” – Partenie Mihnea, clasa a VI-a A;
Prof. Tudor Daniel – Premiul III – Olimpiada Județeană de Religie – Usturoi Raluca, clasa a IX-a B;

Acțiuni extracurriculare și extrașcolare desfășurate în vederea eficientizării
actului educativ
•
•
•
•

Profesorii de religie împreună cu elevi ai liceului nostru, au participat la acțiunea
caritabilă ”Dar din dar”, în care s-au strâns jucarii și îmbrăcăminte pentru copii
defavorizați, actiune organizată sub îndrumarea doamnei profesor Sitaru Corina.
În luna decembrie profesorii de religie împreuna cu elevi ai liceului nostru, au
participat la întâlnirile duhovniceşti din cadrul programului „Crăciunul de ieri,
Crăciunul de azi” organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei.
Domnul profesor Șalapa Daniel a organizat o Expoziţie hand made şi atelier de
creaţie pentru copii - CORA Drobeta – Societatea culturală Dunaris, prin Clubul
meşteşugarilor.
În luna iunie a avut loc ”Adunarea Tinerilor Orodocși de la Schitul Topolniței”, unde
au participat și elevi ai Colegiului nostru, coordonați de doamna profesoară Sitaru
Corina, domnul profesor Lungu Bogdan și domnul profesor Tudor Daniel.

Participare la activități de formare a personalului didactic
• În luna decembrie doamna profesor Oprea Cristina a absolvit Cursul de
Metodist ISJ, organizat de CCD Mehedinți.
• Tot în luna decembrie a fost organizat Cercul pedagogic al profesorilor de
religie, în cadrul căruia doamna profesor Sitaru Corina a susținut o oră
deschisă la clasa a XII-a cu tema: „Dialogul între credință și știință”
• Domnul profesor Șalapa Daniel a participat la Conferinţa internaţională
“Ucrainienii din România – istorie, contemporaneitate şi perspective”,
Bucureşti – susţinere referat analiză critică dramaturgie contemporană
româno-ucrainiană;
• În luna aprilie doamna profesor Oprea Cristina a participat la Simpozionul
Național „Consilierea in cariera-evoluția elevilor de la liceu la universitate
și/sau către piața muncii” organizat de C.J.R.A.E;

Propuneri în vederea ameliorării rezultatelor
școlare
• Tratarea diferențiată și individualizarea predării - învățării –
evaluării, astfel încât să se asigure progresul școlar al tuturor
elevilor.

Educație muzicală – Profesor Dulea Gabriel
Profesor Negrea Anisoara

Raport de activitate
An școlar 2017-2018
Educație vizuală – Profesor Vlăduțu Constanța
Profesor Fratila Mirela

1. Proiectarea documentelor curriculare
• Pe parcursul anului școlar 2017-2018, catedra de Educatie

Muzicala si-a desfăşurat activitatea instructiv-educativă
conform planficărilor întocmite la începutul anului şcolar, la
elaborarea cărora s-a avut in vedere atât programa şcolară ca
ofertă educaţională cât si interesele, aptitudinile şi
caracteristicile psihologice ale elevilor. În timpul lecţiilor de
educaţie muzicală s-a căutat ca elevii să-si manifeste
capacităţile, priceperile, deprinderile si trăsăturile de
personalitate, astfel încât cunostinţele, priceperile si
deprinderile dobândite pe parcursul demersului didactic să le
permită elevilor o integrare activă şi eficientă în societate.-



3. Acțiuni extracurriculare și extrașcolare desfășurate în vederea eficientizării
actului educativ.

PRESELECTII GRUPUL MUZICAL-COREGRAFIC „CRAZY DANCERS”
- REPETITII SI STUDIU INDIVIDUAL CU SOLISTII SELECTATI IN VEDEREA REALIZARII STAGIUNII DE TOAMNA-IARNA
- ORGANIZATOR SPECTACOL-CONCURS „ARMAGHEDON”
- ORGANIZARE PRESELECTII CORUL „LICEENII”
- COLINDAT LA INVITATIA INSTITUTIILOR DIN DR TR SEVERIN
- COORDONARE ECHIPA ”RADIO ECOURI”
-COORGANIZATOR CURS FESTIC CLASA AXII-A
•EXPOZIȚIE DE PICTURA SI DESEN, LA NIVELUL SCOLII, CUPRINZÂND LUCRĂRI REPREZENTATIVE ALE ELEVILOR, PE
DIFERITE TEMATICI
•COORDONAREA ELEVILOR IN VEDEREA REALIZĂRII UNOR LUCRĂRI PENTRU CONCURSUL REGIONAL CU
PARTICIPARE NAȚIONALĂ DE CREAȚIE LITERARA SI ARTISTICA ,,LA MAGIE DE NOEL", EDIȚIA A IV-A
•COORDONAREA ELEVILOR PARTICIPANȚI LA CEA DE-A XIII-A EDIȚIE A CONCURSULUI DE CREAȚIE PLASTICA ,,
DUMITRU GHIAȚĂ"- FAZA JUDEȚEANA, ORGANIZAT DE CĂTRE PALATUL COPIILOR DR. TR.

COMPONENTA COMISIEI:
FOTA ADRIAN ALEXANDRU
GALBENU RAZVAN VIOREL
TUDOR LIVIU DANIEL
VILCEANU VASILE CRISTIAN

Activităţi
specifice de
predareînvăţare

Activităţi cu
caracter
metodicoştiinţific şi de
formare
continuă a
membrilor
catedrei

Stabilirea şi
menţinerea
unor relaţii
corespunzătoar
e profesori-elevi
şi profesoripărinţi

Continuarea
eforturilor
pentru
îmbunătăţirea
bazei materiale

Situaţiile concrete de învăţare au fost analizate la nivel de grup educat dar şi la
nivel de individ în funcţie de abilităţile şi interesele specifice.
S-a urmărit pe tot parcursul anului școlar progresul motric al elevilor intervenind cu
corecţii acolo unde a fost cazul.
S-au organizat şi pregătiri suplimentare ale elevilor, cu antrenamente diferenţiate
pentru nevoile lor
O atenţie deosebită a fost acordată alegerii exerciţiilor fizice în funcţie de
necesităţile fiecărei grupe de elevi sau fiecare elev în parte.
Exerciţiile fizice au fost alese în conformitate cu cerinţele programei şcolare şi în
funcţie de baremele de evaluare emise de I.S.J. şi M.E.N.
S-a urmărit şi o realizare a selecţiei celor mai buni elevi care să fie cooptaţi în
echipele reprezentative ale liceului nostru.
Profesorii catedrei s-au implicat în realizarea competiţiilor sportive organizate cu ocazia
Zilelor Liceului.

La competiţiile sportive ale M.E.N. am avut urmatoarele rezultate:
-

fotbal masculin (IX-XII): locul V la etapa județeana O.N.S.S
handbal masculin (IX-XII): locul II la etapa judeteana O.N.S.S.
tenis de masa (V-VIII):locul II la faza judeteana O.G.
baschet masculin (IX-XII): locul III la etapa judeteana O.N.SS
baschet masculin (V-VIII): locul II la etapa judeteana O.G.
fotbal feminin (IX-XII): locul I la etapa judeteana O.N.S.S.
fotbal feminin (IX-XII): locul II la etapa de zona O.N.S.S.
fotbal feminin(I-IV): locul III la etapa judeteana O.N.S.S
fotbal feminin(V-VIII): locul II la etapa judeteana O.G.
fotbal masculin(V-VIII):locul IV la etapa judeteana O.G.
tenis de masa juniori III(feminin): Cupa Federatiei locul III
CUPA UNIVERSITATII CRAIOVA PENTRU LICEELE OLTENIEI: locul III
O.N.S.S - OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR
O.G - OLIMPIADA GIMNAZIILOR

Observațiile pe care le pot face membrii catedrei de educație fizică sunt următorele:
- elevii nu sunt susținuți de către familiile din care provin să practice diferite sporturi;
- cadrele didactice din liceu nu sunt interesate de competițiile sportive la care participă
elevii unității noastre de învățământ;
- autoritățile locale care răspund de bunul mers al școlilor nu au amenajat baza sportivă
corespunzător nevoilor unei școli cu 1400 de elevi și cu program în două schimburi;
- potențialul bio-motric al elevilor este în scădere în comparație cu anii școlari trecuți, iar
faptul că la liceu este o singură oră de educație fizică prevăzută în trunchiul comun ne îngreunează
și mai mult activitatea de predare-învățare;
- o problemă mare cu care ne confruntăm la ora actuală este și lipsa de disciplină pe care
o manifestă elevii și dezinteresul acestora pentru păstrarea stării de igienă a sălii de sport. De
aceea solicităm prevederea de sancțiuni introduse în cadrul R.O.I. pentru elevii care nu respectă
disciplina în cadrul orelor de educație fizică.

BALASOIU NINELA
ENACHE RODICA, responsabil comisie metodica
MANESCU LUCSITA ELENA
TOMOESCU ION ALIN

•În anul şcolar trecut toţi membrii comisiei metodice şi-au elaborat
planificările calendaristice şi semestriale ;
•au fost întocmite planurile unităţilor de învăţare , proiectarea
fiind făcută pe baza rezultatelor evaluărilor iniţiale şi în funcţie de
particularităţile de vârstă şi nevoile elevilor;
• toţi membrii comisiei au parcurs sistematic şi integral materia
planificată, aplicându-se metode şi procedee activ-participative şi o
evaluare ritmică a elevilor ;

•întrucât pentru disciplina TIC, la clasele a-IX-aşi a-X-a, nu există
manuale în acord cu programele școlare, au fost elaborate
materiale didactice şi suporturi de curs pentru predarea la
clasă ;
•toţi profesorii de informatică şi-au adus permanent aportul
pentru buna desfăşurare a activităţii în şcoală şi în laboratorul
de informatică, fiind prezenţi la toate solicitările conducerii
şcolii ;

•La nivel de catedră a avut loc în permanență un util schimb de experiență prin
susținerea de lecții deschise demonstrative şi prezentare de referate cum ar fi:
referatul ”Avantajele şi dezavantajele utilizării Internetului ca şi canal publicitar” ,
lecția deschisă ”Ora de net” la clasa XI-a C susţinute de d.na profesoară Mănescu
Lucsiţa.
•Deasemenea doamna profesoară Mănescu Lucsiţa a participat la Simpozionul
Național ”Comunicarea interculturală în sistemul de învățământ” Organizat de CCD
Mehedinți şi a organizat împreună cu colectivul clasei a XI-a C, unde a fost
diriginte, o dezbatere privind Drepturi și responsabilități pe internet în cadrul

•s-au efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii care au
participat la Olimpiada de Informatică sau la Olimpiada de
Tehnologia Informaţiei, elevii participanţi obţinând următoarele
premii:
Elevii pregătiţi de d.na profesor Mănescu Lucsiţa au obţinut la:

Etapa județeană a concursului AcadNet următoarele
rezultate:
Locul I – Tomescu Andrei Bogan, cls. a XI-a
Locul al II-lea – Burci Lucian, cls. a XI-a

D. na profesor Bălăşoiu Ninela a obţinut la Olimpiada
Judeţeană de Tehnologia Informaţiei următoarele rezultate :
Clasa a IX-a
Locul – І : PARASCHIVOIU C. ALEXANDRU DANIEL
Locul – ІІ : HINOVEANU I. RĂZVAN CRISTIAN
Locul – ІІІ : MIHART A. TUDOR COSMIN
Menţiune : BUDULAN GL. IONUȚ SORIN
ISTODORESCU V. MARIAN
Clasa a XI-a
Menţiune : CĂPĂŢÎNĂ G. GEORGE MIHAI
La Olimpiada de Tehnologia Informaţiei (OTI) Etapa naţională
Medalie de bronz : PARASCHIVOIU C. ALEXANDRU DANIEL
.

RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR
AN ŞCOLAR 2017- 2018

Activitatea Comisiei
• În anul şcolar 2017-2018 activitatea Comisiei diriginţilor, şia propus drept priorităţi o mai mare atenţie acordata:
• creşterii standardelor de performanță,
• modului în care elevii se integrează în colectivele lor,
• creşterii interesului pentru învăţătura,
• colaborării cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoalӑfamilie,
• îmbunătăţirii capacitaţii de socializare în colectivităţile în
care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

Activităţi derulate
•
•
•
•
•
•
•

Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor;
Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare conform programelor în
vigoare;
Stabilirea orei si zilei pentru lectoratele cu pӑrinţii;
Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din
procesele verbale ale şedinţelor;
Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;
Constituirea Consiliului Clasei;
Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali, în vederea evitării abandonului
şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi
din mediu familial dezorganizat sau mono-parental;

Activităţi derulate
Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe
şcolare, extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: activităţi
diverse de adaptare, interrelaţionare cu elevii clasei, educaţie si dezvoltarea
simţului civic (IX-XI), ecologic, artistic( prezentarea celor nouӑ muze, fiicele lui
Zeus şi ale Mnemosienei-IXF, IX-XII), activitӑţi derulate în scopul educaţiei
pentru sӑnӑtate: îngrijire şi înfrumuseţare personalӑ, Oriflame,(IX-X),
programul Educational Always (V), „ Mens Sana In Corpore Sano’’, o activitate
derulatӑ împreunӑ cu cabinetul medical (IXC) ,acţiuni de voluntariat
(sӑptӑmâna fructelor şi legumelor; strângerea de fonduri pentru întrajutorarea famiilor nevoiaşe din judeţ), competiţii sportive, invitarea la orele
de dirigenţie a consilierilor şcolari (IX-XII), agenţilor poliţiei de proximitate (IX),
excursii tematice , vizite (Ziua Europeanӑ a Justiţiei civile la Tribunalul
Mehedinţi, IX B) , omagierea scriitorilor români (Ianuarie- Mihai Eminescu, VAVIIB), vizionarea de spectacole şi piese de teatru.

Puncte forte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative;
toti diriginţii au prelucrat Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unitӑţilor de învӑţӑmânt
preuniversitar;
mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, conştientizând
astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia;
majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor
tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor;
majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi
promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă;
a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de
indisciplină sau de devianţă socio-şcolară;
în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar
(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor
conform ROI etc.);
diseminarea metodologiei evaluӑrii naţionale şi examenului de bacalaureat în cadrul şedinţelor cu pӑrinţii;
informarea pӑrinţilor cu privire la pachetul de opţionale pentru anul urmӑtor;
derularea de activităţi de consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la
clasele a VIII-a si a XII-a );

Puncte slabe
•
•
•
•
•
•

uneori, orele de dirigenţie sunt pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi
mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării;
lipsa şedinţelor de cerc metodic pe teme ce au ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui,
completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte;
preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite;
dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune;
există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii;
dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un
parteneriat eficient şcoală-familie;

Activităţi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luna octombrie
Referat: ‘’Rolul profesorului în alegerea viitoarei cariere’’- susţinut de d-na profesor Nistor Emanuela
Lecţie deschisă: - ‘’Singur sau împreunӑ cu ceilalţi?’’- cls a V-a, susţinutӑ de d-na profesor Partenie
Adelina
Lecţie educativӑ: ‘’Relaţii interpersonale complexe în viaţa clasei’’-cls. a IX-a F, susţinutӑ de d-na profesor
Stӑvaru Viorica
Luna noiembrie
Referat : „ Rolul comunicӑrii în procesul de învӑţӑmânt” - susţinut de d-na profesor Sulţ Cristina
Lecţie deschisӑ: ‘’Planuri de viitor”- cls. a XII-a A, susţinutӑ de domnul profesor Dulea Gabriel
Activitate frontalӑ: ‘’Cunoaşterea de sine-cheia succesului în viaţӑ”-cls. a IX-a F, dir. d-na profesor Stӑvaru
Viorica
Luna decembrie
Referat: ‘’Succesul şi insuccesul şcolar şi social’’-susţinut de d-na profesor Cîtu Rodica
Lecţie deschisă: “Valorile în care cred” - cls a IX-a B, susţinutӑ de d-na profesor Oros Cosmina
Luna ianuarie
Lecţie deschisӑ : ‘’Meserii uzate moral şi meserii actuale’’-cls.a X-a B, susţinutӑ de d-na profesor Bӑlu
Nicoleta
Referat: ‘’Planificarea carierei-destinaţie spre succes’’-susţinut de d-na profesor Cîtu Rodica

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2017-2018NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR : NICOLAE VERONICA SIMONA
Activitati desfasurate conform atributiilor si planificarii C.S.A.P.
Informare si consiliere
Nr. elevilor consiliati individual- 82
Nr. Grupuri elevi consiliati in cabinet- 11 grupuri/61 elevi
Nr. parinti consiliati (individual)-20
Nr. profesori beneficiari de consultanta -35
Teme/Domenii:
1. Managementul emotiilor(elevi cu CES)
2. Adaptarea elevilor la mediul scolar
3. Adaptarea scolii la nevoile elevilor in conformitate cu standardele curriculare
4. Optimizarea relatiei elevi-parinti-profesori
5. Stil de viata sanatos
6. Prevenirea comportamentelor agresive
7. Absenteism / abandonului scolar
8. Cunoastere si autocunoastere
9. Consilierea in cariera

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2017-2018NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR : NICOLAE VERONICA SIMONA
Activitati desfasurate conform atributiilor si planificarii C.S.A.P.

Implicare in studii psihosociologice la nivel de scoala, C.J.R.A.E.:
Studiul de opționalitate școlară- clasele a XIIa(87 elevi) si a VIIIa(65 elevi)
Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecventa inregistrata pentru consiliere de grup
- Autocunoastere-11 activitati
- Comunicare si abilitati sociale(optimizarea relatiei elevi-parinti-profesori)-16 activitati
- Managementul informatiilor si invatarii-11 activitati
-Planificarea si dezvoltarea carieiei-22 activitati
-Stil de viata sanatos- 5 activitati
-prevenire absenteism- 4 activitati

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2017-2018NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR : NICOLAE VERONICA SIMONA
Activitati desfasurate conform atributiilor si planificarii C.S.A.P.

Proiecte educationale interne/externe:
Denumire program: ,,Ora de net”- parteneri:M.E.N.-Romania si Asociatia,,Salvati copiii”
Denumirea proiectului / programului -,,Acceptarea diversitatii”
Denumire program:,, In lumea emotiilor”
Denumire program:,, Managementul prezentei elevilor la scoala”
Denumire program: ,,Biblioteca vie”
Denumire program: ,,Cartea vie pentru cariera”
Denumire program:,,Planificare activitati de orientare si consiliere cu elevii de clasa a VIII-a”
Denumire program: Mediere scolara
Denumire program: Concurs International de caricatura ,,Popas intr-un zambet de copil”avizat M.E.N.editia a X-a- initiator

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2017-2018NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR : NICOLAE VERONICA SIMONA
Activitati desfasurate conform atributiilor si planificarii C.S.A.P.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activitati metodico- stiintifice:
,,Eu stiu, eu pot, eu comunic”- proiect interdisciplinar interregional
,,Comunicarea asertiva- comportament prosocial”- activitate metodica
,,Consiliere in cariera”- proiect national
,,Comunicare in spatiul virtual”- educatie juridica
,, Preventin”- proiect judetean
,,Saptamana prevenirii criminalitatii”
Simpozion National,, Consilierea in cariera-evolutia elevilor de la liceu catre universitate/clasa
muncii”
Simpozion Regional ,,Eu stiu, eu pot, eu comunic”

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2017-2018NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR : NICOLAE VERONICA SIMONA
Activitati desfasurate conform atributiilor si planificarii C.S.A.P.
Copii cu C.E.S. (cu diagnostic)
Nr. cazuri in unitatea scolara:18
Nr. copii in proces de consiliere la nivelul cabinetului:15
Nr. copii cu parinti plecati in strainatate/ medii vulnerabile:90
Nr. copii cu parinti plecati in strainatate/ medii vulnerabile in proces de consiliere: 8
Nr. cazuri agresivitate scolara:4
Nr. elevi consiliati individual :4
Nr. elevi consiliati individual si ameliorati:4
Nr. activităţi de prevenire a consumului de substanţe ilegale: 5
Nr. activităţi de prevenire a abandonului școlar: 4

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2017-2018NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR : NICOLAE VERONICA SIMONA
Activitati desfasurate conform atributiilor si planificarii C.S.A.P.

Cazuistica specifica activitatilor nivelului gimnazial si pentru invatamant primar
1) Autocunoastere
2) Optionalitate scolara
3)Stil de viata sanatos
Cazuistica specifica activitatilor nivelului liceal
1)Managementul emotiilor
2) Consiliere in cariera
3)Autocunoastere/Dezvoltare personala
4)Educatie juridica

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2017-2018NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR : NICOLAE VERONICA SIMONA
Activitati desfasurate conform atributiilor si planificarii C.S.A.P.

Marketing instituțional/ educațional:,,Targul de
oferta educationala”; ,,Cetatenie
digitala”(RTS);
,,Saptamana prevenirii criminalitatii”
https://www.facebook.com/152632291977834/
videos/182030239038039/(RTS)

În anul școlar 2017 – 2018 s-a avut în vedere implicarea tuturor
diriginților în activități extrașcolare, atragerea sprijinului părinților
pentru o mai bună relație/parteneriat școală – familie,
responsabilizarea elevilor și implicarea în „Programul activităților
educative”, primit de la I.S.J.
Au fost realizate documentele specifice activități de planificare a
activității educative: planul managerial al consilierului educativ;
programul activităților educative extrașcolare și extracurriculare;
planificarea ședințelor cu părinții.
Profesorii pentru învățământul primar, diriginții și elevii au participat
la activitățile educative ale școlii.

Activități extracurriculare și extrașcolare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participarea la marșul „Alege viața”, organizat la I.P.J.
Dragobițele - sărbătoarea iubirii:
„Un mărțișor pentru un zâmbet” – companie de voluntariat în scopul promovării tradiției și
valorilor
„Scrisoarea pentru prietenul meu” – concurs S.N.A.C.
„Olimpiada de Animatori” – premiul special
„Next Generation” – concurs național de eseuri
„Din suflet de copil pentru pace” – concurs regional
Vizitarea navei de război I.C.Brătianu (Portul Dr. Tr.- Severin)
„Juventalia”
„Concurs de dans” – S.N.A.C.
„Europa de mâine” – concurs național pe tema luptei împotriva discriminării de gen

Activități extracurriculare și extrașcolare
•
•
•
•
•
•
•
•

Concursul național de creație
„Tinere condeie” – etapa județeană
„Aripi de zâmbet” – proiect județean
„Școala mea, emblema mea” – proiect județean
Etapa județeană O.N.S.S. (handbal masculin)
O.G. – faza județeană – tenis de masă
„Cupa federației” – juniorii III (feminin)
Campania națională „Informarea acasă! Siguranță în lume!” – participare

