3. RESURSE UMANE
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de
muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi
atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Realizarea evaluării personalului.
4. PARTENERIATE SI PROGRAME
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi
parteneriate cu unitatea de învăţământ;
• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.
• Organizarea de activităţi extraşcolare.
5. RESURSE MATERIALE
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.
6. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE
• Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;
• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.

ANALIZA ACTIVITĂŢII
1. SITUAŢIA LA ÎNVǍŢǍTURǍ
În anul şcolar 2018-2019 activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat în condiţii bune,
realizându-se obiectivele propuse.
Urmărindu-se aceste obiective se pot trage următoarele concluzii:
În domeniul instructiv-educativ
În anul şcolar 2018-2019, în unitatea noastră şcolară au funcţionat:
- 5 clase liceu zi din care : 1 clasă a IX-a
1 clasă a X-a
2 clase a XI –a
1 clasă a XII- a
- 9 clase liceu seral din care:
1 clasă a IX –a
1 clasă a X-a
2 clase a XI –a
3 clase a XII-a
2 clase a XIII-a
- 6 clase şcoală profesională de trei ani : 3 clase a IX-a
2 clase a X-a
1 clase a XI -a
- 1 clase postliceală : – 1 clasă postilceală anul I
- 1 clase şcoală de maiştri : -1 clasă şcoală de maiştri anul II
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- 4 clase “A doua şansă” –nivel secundar inferior: 1 clasă anul I
1 clasă anul II
1 clasă anul III
1 clasă anul IV
însumând în total 26 de clase.
La învăţământul liceal curs de zi, din 121 elevi înscrişi au promovat 89 elevi la finele anului
școlar 2018-2019.
La învăţământul liceu seral dintr-un număr de 259 elevi înscrişi au promovat 129 elevi la
finele anului școlar 2018-2019.
La învăţământul profesional de trei ani dintr-un număr de 151 elevi înscrişi au promovat 91
elevi la finele anului școlar 2018-2019.
La școala de maiştri şi postliceală dintr-un număr de 41 elevi înscrişi au promovat 21 elevi
la finele anului școlar 2018-2019.
La forma de învățământ ”A doua șansă” nivel secundar inferior au fost înscriși 62 elevi și au
promovat 41 elevi.
În concluzie din totalul elevilor înscrişi 634 au promovat 371 elevi la finele anului școlar
2018-2019.
Procentul de promovabilitate a fost de 58,5% fiind declaraţi repetenţi 97 de elevi.
Datorită numărului mare de absenţe nemotivate, cât şi a unor abateri disciplinare au fost
exmatriculaţi 177 elevi iar un număr de 2 elevi au depus la secretariat cerere de retragere.
La examenul de bacalaureat 2018:
În sesiunea iulie 2019 au fost înscriși 25 elevi. Nu s-au prezentat 7 şi au reușit 3, fiind
declarați reușiți 16,66%.
În sesiunea august 2019 au fost înscriși 20 elevi. Nu s-au prezentat 7 şi au reușit 5, fiind
declarați reușiți 38,46%.
Procentajul final pentru elevi declaraţi reuşiţi la bacalaureat 2018 fiind 27,56%.
La examenul de certificare pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 4,
s-au înscris in sesiunea iunie 2019, 38 elevi, dintre acestia s-au prezentat 32, promovând toți cei
prezenți. Examenul de certificare a competenţelor profesionale, nivel 4 s-a desfăşurat în condiţii
optime. Un procent de 94% elevi au obținut examen de certfifacre nivel 4.
Examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de
calificare profesională nivel 3, s-a desfăşurat pe baza legislaţiei în vigoare. Pentru examenul de
certificare s-au inscris 14 candidaţi, cei 14 de candidati prezenţi fiind admişi.
La examenul de certificare pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 5,
s-au înscris în sesiunea februarie 2018, 5 elevi. S-au prezentat toţi, promovând toţi cei prezenți.
Examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare
profesională nivel 5, s-a desfăşurat pe baza legislaţiei în vigoare.
Pentru reducerea abandonului şcolar au fost organizate activităţi extracurriculare cu
comitetul de părinţi, poliţia locală şi reprezentanţii asociaţiei pentru protecţia copilului, având drept
rezultat reintegrarea unor elevi în sistemul de învăţământ obligatoriu.
La învăţământul obligatoriu s-au înregistrat multe absenţe nemotivate datorită elevilor
proveniţi din familii cu situaţie socială grea.
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2. RESURSE UMANE
2.1. Posturi / norme didactice în şcoală:
total preşcolar
Indicator
- număr de posturi/norme
didactice
număr
posturi/norme
ocupate cu cadre didactice
titulare
număr
posturi
/normeocupate cu cadre
didactice suplinitoare
număr posturi /normeocupate
cu cadre didactice plata cu
ora

primar

gimnazial

liceal

20,1
2
14,3
5

43,0
45
29,5
1

-

-

4,24

-

-

3,44

10,4
5

-

-

0,67

3,09

-

-

preşcolar

primar

2.2. Personal didactic angajat
total
- cadre didactice titulare
23
cadre
didactice 19
suplinitoare

profesional

15,03

alte forme
maistri si
postliceal

3,66

8,28

3,44

5,26

4,30

0,22

0,13

0,51

2,45

-

gimnazia
l
1
2

liceal
11
9

2.3. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat
Număr personal didactic calificat:
cu doctorat
gradul I
gradul II
cu definitivat fară definitivat
2
24
5
6
4

profesion
al
8
7

alte
forme
2
1

Personal didactic
necalificat
2

2.4. Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări
Funcţia
Număr persoane
Calificarea (DA sau NU)
Secretar
2
da
Contabil
2
da
Laborant
1
da
Bibliotecar
1
da
Inginer sistem
1
da
Adninistrator
1
da
2.5. Distribuţia personalului nedidactic, în funcţie de calificări:
Funcţia
Număr persoane
Calificarea (DA sau NU)
Ingrijitor curatenie
6
da
Paznic
4
da
Muncitori
4
da
4

3. ACTIVITATEA ÎN SECTORUL ADMINISTRATIV
În anul şcolar 2018-2019, serviciul administrativ a desfăşurat următoarele activităţi :
• A planificat , coordonat şi controlat activitatea personalului nedidactic (curăţenie şi
întreţinere) şi a personalului de pază;
• A întocmit graficele de pază şi pontajele de prezenţă , a planificat concediile de odihnă
pentru personalul nedidactic şi personalul de pază;
• A elaborat fişele posturilor pentru întreg personalul nedidactic şi a paznicilor;
• A coordonat şi verificat efectuarea controlului medical anual obligatoriu a personalului
didactic , didactic auxiliar , nedidactic şi de pază;
• A asigurat instruirea pe linie de protecţia muncii , prevenire şi stingere a incendiilor
personalului nedidactic şi de pază , a verificat respectarea normelor în vigoare;
• A urmărit aplicarea şi respectarea normelor de igienă în cadrul instituţiei de învăţământ;
• A asigurat dotarea cu materiale pentru protecţia muncii , PSI(verificare , încărcare
stingătoare);
• A întocmit referate de necesitate de achiziţionare a materialelor necesare pentru întreţinerea
şi repararea instalaţiilor de încălzire termică , apă , energie electrică şi a materialelor de
igienă;
• A întocmit recepţii şi bonuri de consum pentru toate materialele achiziţionate;
• A asigurat manualele şcolare ;
• A verificat dosarele pentru burse sociale , a întocmit şi transmis listele nominale cu
beneficiarii de burse sociale la învăţământul primar şi gimnazial;
• A participat la operaţiunea de inventariere.
4. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
4.1. Implementarea noilor prevederi legale:
Au fost întocmite şi aprobate următoarele documente de organizare a activitaţii de apărare
împotriva incendiilor, prevăzute de legea nr. 307/2006 şi Normele generale de apărare împotriva
incendiilor, aprobate cu OMAI 163/2007:
-actele de autoritate emise de administratorul societăţi comerciale;
-documentele şi evidenţele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor;
-documentele pentru instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgentă.
Au fost intocmite următoarele documente pentru organizarea activităţii de apărare împotriva
incendiilor pe locurile de muncă:
-planurile de evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale;
-organizarea intervenţiei pentru stingerea incendiilor pe locurile de muncă.
-instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pe locurile de muncă.
4.2. Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite:
Au fost realizate următoarele măsuri:
-s-au înlocuit lămpile de iluminat,întrerupătoarele şi prizele defecte;
-s-au refăcut marcajele şi însemnelor de atenţionare P.S.I.
-s-au verificat şi reâncărcat stingătoarele din dotare şi hidranţii interiori;
-s-a inceput degajarea podurilor clădirilor de materialele combustibile depozitate (bănci,
scaune degradate şi alte obiecte).
4.3. Deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor:
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-la instalaţia electrică de la pavilionul B şi atelierele şcolare nu s-au executat lucrările de
reabilitare;
-la hidranţii interiori de la pavilionul B nu s-a efectuat verificarea periodică si accesoriile de
intervenţie în caz de incendiu sunt vechi (robineţi, furtune şi ţevi de refulare );
-la atelierele şcoală nu s-au făcut reparaţiile necesare şi în continuare activitatea este
suspendată pâna la rezolvarea problemelor.
4.4. Concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului:
-instruirea personalului in domeniul apararii impotriva incendiilor se executa conform
tematicii orientative aprobate;
-la atelierele şcoală nu se consemnează în fişe executarea instructajului.
4.5. Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor :
-au fost verificate şi reîncărcate stingătoarele din dotarea unităţii de către firma atestată,
conform contractului.
- s-au refacut împământările la instalaţia electrică la clădirea A.
4.6. Eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor:
Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor a acţionat pentru:
-întocmirea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor şi a
celor pentru instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă;
-întocmirea unor teste pentru testarea salariaţilor în urma instructajelor ;
-înlaturarea unor nereguli privind apărarea împotriva incendiilor:
-sprijinirea şefilor locurilor de muncă în instruirea personalului şi întocmirea instrucţiunilor
de apărare împotriva incendiilor.
4.7. Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii:
- verificarea hidranţilor interiori şi exteriori de către agenţi autorizaţi;
- reparaţia capitală a instalaţiei electrice la cele doua clădiri ale unităţii şi la atelierele
şcolare ;
- refacerea indicatoarelor de securitate la toate locurile de muncă, conform normelor;
- reabilitarea căilor de acces şi a aleilor de circulaţie din incinta unităţii;
- degajarea în totalitate a podurilor clădirilor de materialele combustibile depozitate;
- reabilitarea instalatiei de protecţie împotriva trăznetelor.
5. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL SERVICIULUI SECRETARIAT
Serviciul secretariat a efectuat următoarele activităţi:
- a organizat examenele de corigenţă (decizie, adrese elevi, cataloage, repartizare, rezultate);
- a întocmit şi trimis situaţiile statistice ale elevilor şi claselor -sfârsit de an după corigenţe;
- a întocmit şi trimis situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anului şcolar;
- a întocmit şi trimis situaţia statistică a elevilor şi claselor la sfârsitul semestrului I pe baza
datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral;
- a realizat încadrarea noului personal didactic la începutul anului şcolar 2018-2019;
- a întocmit contractele de muncă, registrul electronic de evidenţă a salariaţilor (REVISAL şi
EDUSAL);
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a completat modificările privind salarizarea, gradele, treptele, gradaţiile si celelalte date
prevăzute în normativele de completare a acestor documente, pe baza deciziilor emise de
directorul unităţii şi a I.S.J. Hunedoara.
a completat fişa de încadrare, statul de funcţii, statul de personal (număr posturi nr.
persoane) şi STATOCT;
a întocmit dosarele pentru înscrierea la grade didactice;
a procurat şi păstrat documentele privind legislaţia şcolară (legi, decrete, hotărâri, ordine,
regulamente, instrucţiuni);
a întocmit statele de plată, pentru concedii medicate, maternitate;
a întocmit documente (adeverinţe, copii, foi matricole etc.) pentru foşti absolvenţi;
a eliberat diplome de absolvire;
a completat si actualizat baza de date cu elevii noi;
a completat SIIR la zi;
a completat la zi registrele matricole;
a redactat corespondenţa scolii (adrese I.S.J. Hd. şi ale unităţii);
a primit, înregistrat si transmis diriginţilor cererile de învoire a elevilor de la părinţi, scutirile
de la orele de educaţie fizică şi religie;
a primit note telefonice şi le-a comunicat în timp util;
a primit de la I.S.J.Hd. corespondenţa ;
a transmis situaţiile centralizate la I.S.J.Hd. ;
a eliberat adeverinţe elevilor, personalului didactic, auxiliar şi nedidactic, la cerere.

6. ACTIVITATEA ANUALĂ A BIBLIOTECII ŞCOLARE
În anul şcolar 2018- 2019 s-au desfăşurat activităţile cultural- educative conform
programului semestrial, întocmit pe cele două semestre, după cum urmează:
În luna septembrie a avut loc distribuirea manualelor şcolare şi prima vizită la bibliotecă, întocmirea
fişelor de lectură a elevilor din clasa a IX-a.
Împreuna cu profesorii şi diriginţii am organizat activităţi literare închinate marilor noştri
poeţi, scriitori, oameni de ştiinţă, istorici etc.
In luna septembrie: „Ziua limbilor europene”, sărbătorită în 47 de state membre ale
Consiliului Europei și ,,Ziua Mondială a Turismului”, unde elevii și- au expus punctul de vedere cu
privire la turismul intern și extern.
Luna octombrie a debutat prin expunerea părerilor elevilor cu privire la ”Ziua Internațională
a persoanelor vârstice”, s-a adus la cunoștință elevilor despre „Ziua Internațională a Holocaustului”
și s-a urmărit un film documentar despre această temă. Tot în această lună am vorbit despre „Ziua
Inrenaținală a alimentației” și „Ziua Internațională a internetului”.
În luna Noiembrie am prelucrat elevilor cum să fie toleranți, cu ocazia „Zilei Internaționale
pentru toleranță”, i- am informat despre drepturile copiilor cu ocazia „Zilei Universale a copilului”.
Simpozionul prezentat cu ocazia “Centenarului Marii Uniri din 1918’’ unde a fost organizată o
activitate la nivelul şcolii noastre, s- au prezentat fragmente, imagini din istoria poporului român si
au fost expuse prezentări power point, și referate. Tot în luna decembrie am adus la cunoștință
elevilor despre „Ziua drepturilor omului” , iar la finalul lunii am organizat Balul de Crăciun despre
„Tradiții și obiceiuri de iarnă” din zona noastră.
În luna ianuarie am sărbătorit 169 de ani de la nașterea poetul Mihai Emiescu, s-au recitat
poezii, s-au prezentat date cu privire la viața marelui poet. Ziua de 24 ianuarie, ziua Infăptuirii
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Marii Uniri din anul 1859, iar in 30 ianuarie am prezentat elevilor materiale si filmulețe despre
,,Ziua Internațională a non- violenței”.
În luna februarie am adus la cunostință elevilor cine a fost Constantin Brâncuși, precum și
lucrările marelui sculptor, în 22 februarie a avut loc sărbătoarea de dragobete intitulată „Zeul
tinereții, al veseliei și al iubirii”.
Luna martie: vizionarea filmelor Amintiri din copilărie și Bojdeuca lui Creangă, împreună
cu copiii claselor a IX-a și a X-a am organizat ,, Ziua cititului împreună”, am discutat despre
francofonie, apoi de ,, Ziua Mondială a poeziei” elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a au recitat
poezii, am vorbit apoi despre ,, Ziua Mondială a apei” și poluarea apelor, iar în 27 martie am
vizionat cunoscutele piese de teatru ale lui I.L. Caragiale cu ocazia ,, Zilei internaționale a
teatrului”.
Luna aprilie a debutat cu ,,Ziua Mondiala a artei” în cadrul căreia am organizat și ,,Ziua
Mondială a dansului” , copiii claselor a X-a și a XI-a au prezentat dansuri populare și vals. „Ziua
Internațională a Planetei Pământ” a încheiat activitatea lunii aprilie.
Ziua de 6 mai a fost dedicata „Zilei Mondiale a râsului”, elevii participând cu anecdote,
bancuri și scenete hazlii, continuând cu ziua de 9 mai , Ziua Europei , prezentându-se referate și
power- point-uri, s-a prezentat materialul despre ce înseamna diversitatea culturală, încheind luna
mai cu o campanie antifumat.
In luna iunie am pregătit vizionarea filmulețelor cu tema violenței împotriva copilului, ,,Ziua
împotriva consumului și a traficului de droguri”, încheind luna iunie cu materiale și referate despre
„Ziua Mondială a mediului”.
Tot în luna iunie se preiau manualele de la elevii claselor a IX-a şi a X-a.
În timpul acestui an şcolar, a fost o bună colaborare cu diriginţii claselor şi şefii de catedre
pentru îndrumarea elevilor spre lectură, cunoaştere, noi informaţii, etc.
S- a acordat o mare atenţie recuperării cărţilor împrumutate de elevi, precum şi recuperarea
manualelor şcolare.
La sfârşitul anului şcolar am întocmit acest raport de activitate al bibliotecii şcolare unde îmi
desfăşor activitatea.
Pentrul anul şcolar 2019- 2020 s-a propus să se întreprindă tot mai multe activităţi cu elevii, să se
achiziționeze fond de carte, să se recondiţionez cărţile degradate, să se propună casarea cărţilor
deteriorate.
7. ACTIVITATEA ÎN SECTORUL CONTABILITATE
Bugetul de stat 2019
Finantarea per/elev
salarii
handicap
Finantarea complementara
sentinte
examene nationale
hrana
vouchere

3118181
3108555
9626

0

730973
378000

233000

0

1721 21332
1135

147666
75400

0
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3118181
3108555
9626
983584
378000
2245
147666
75400
8

burse

129907

despagubiri civile
sentinte legea 85
rose
Total buget

Finantarea de baza
cheltuieli materiale
Finantarea complementara
cheltuieli materiale
- naveta
- medicina muncii
- reparatii
- burse
- asistenta sociala

129907
168000

2856
20222

65000
3849154

233000

1721 21332

165144
20222
65000
4101765

306000
79000
26000
4000
12000
17000
20000

8. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

-

În anul şcolar 2018-2019, s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii
educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare,
Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere:
întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de
elevi;
utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată
exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;
implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole, concursuri, excursii,
etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ.
atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie
Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane ale
întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor:
- îmbunătăţirea procesului instructiv - educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii.
- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.
8.1. Subcomisia diriginţilor.
Activitatea Subcomisiei diriginţilor este coordonată de consilierul educativ. Subcomisia
metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 20182019 cu un efectiv de 38 cadre didactice.
În semestrul I al anului şcolar 2018-2019, profesorii diriginţi au urmărit ca prin activitatea
desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de
dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi
colegii.
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Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul
anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine:
1.Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificări
orelor dirigenţie.
2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare
clasă.
3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a
tematicii acestora.
4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.
5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.
6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie.
7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime.
Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil,
studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării
calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor s-a realizat un formular
tipizat pentru planificări. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor
ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor
din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva
incendiilor.
Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea
regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când
situaţia a impus-o.
Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie,
alături de psihopedagogul şcolii, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca
regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă
cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor
ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate.
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări
socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în
cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a
examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MEN, în distribuirea
de materiale vizând oferta educaţională.
În ultima săptămână a semestrului I, s-a reunit Consiliul profesoral, pentru a analiza situaţia la
învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura
trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să
fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa
părinţilor.
La începutul semestrului II, diriginţii au completat portofoliul cu documentele necesare
desfăşurării activităţii în acest semestru.
În acest semestru, profesorii diriginţi au urmărit ca prin activitatea desfăşurată, să materializeze
trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin
optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul
anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior.
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Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime, s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul
orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a
examenelor de sfârşit de ciclu şcolar, în distribuirea de materiale, vizând oferta educaţională.
În ultima săptămână a semestrului II, s-au reunit Consiliile profesorilor
claselor, pentru a
analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a
stabili de comun acord, în ce
situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor.
Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului, cataloagele să fie complet
şi
corect
întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.
Majoritatea diriginţilor s-au implicat şi au sprijinit elevii în participarea la activităţi
extracurriculare şi au colaborat cu profesorii clasei pentru participarea
elevilor
la
diverse
concursuri şcolare.

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua programa
pentru Consiliere si orientare;
- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul
dirigintelui;
- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi
preocupări ale elevilor;
- relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi;
- mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor;
- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu.
- varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate
PUNCTE SLABE:
- cazuri de absenţe la anumite ore de curs;
- nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte;
- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi;
- elevi care nu au carnete de note
- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi;
OPORTUNITAŢI:
- vizionarea unor spectacole de teatru, etc;
- organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală;
- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse
AMENINŢĂRI:
- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban;
- influenţa „grupului” de elevi;
- numărul mare de elevi cu parintii plecati in strainatate.
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8.2.Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare
Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit
de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme.
Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către
diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor
în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în anul şcolar 2018-2019, a
fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini şi comportamente cetăţeneşti, raportate la valorile
autentice ale democraţiei.
Comisia pentru activităţi şcolare şi extraşcolare a efectuat demersurile necesare pentru
găsirea sponsorilor în vederea sprijinirii desfăşurarii activităţilor extracurriculare, a solicitat de
asemenea sprijinul Comunităţii Locale.
SEPTEMBRIE
ZIUA LIMBILOR EUROPENE
ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI
WORLD’S LARGEST LESSON
CERC DE LIMBA GERMANA
OCTOMBRIE
SĂPTĂMÂNA UNIVERSULUI
ZIUA SPAŢIULUI COSMIC
1 OCTOMBRIE – ZIUA SPORTULUI ŞCOLAR
HALLOWEEN
ZIUA HOLOCAUSTULUI – 9 OCTOMBRIE 1941
ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ERADICAREA SĂRĂCIEI
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ALIMENTAŢIEI
CEI 7 ANI DE ACASA! BUNELE MANIERE ÎN SOCIETATE.
NOIEMBRIE
LUPTA ÎMPOTRIVA CONSUMULUI DE TUTUN
SPUNE ,,NU’’ DROGURILOR !
LUPTA ÎMPOTRIVA CONSUMULUI DE ALCOOL
SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR DONATE
ȘCOALA ALTFEL
ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU TOLERANŢĂ
ZIUA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR COPILULUI
ZIUA MONDIALĂ DE COMEMORARE A VICTIMELOR ACCIDENTELOR RUTIERE
COMEMORAREA LUI MIHAIL SADOVEANU (1880- 1961)
DECEMBRIE
BALUL BOBOCILOR – 2018
CENTENARUL MARII UNIRI 1918-2018
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ZIUA DREPTURILOR OMULUI
SĂPTĂMÂNA COLINDELOR- TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ
IANUARIE
MIHAI EMINESCU, POET ŞI PROZATOR (1850-1889)
24 IANUARIE- ÎNFĂPTUIREA MARII UNIRI
30 IANUARIE ZIUA INTERNAŢIONALĂ A NON- VIOLENŢEI
FEBRUARIE
,,O SĂPTĂMÂNĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ’’
SAFER INTERNET DAY
VALENTINE’S DAY & DRAGOBETELE
MARTIE
,,ZIUA CONSUMATORULUI’’
,,PRIMMEST SI DARUIESTI’’
,,ZIUA NUMĂRULUI Π”
APRILIE
,,ZIUA CURATENIEI’’
,,PASTELE - TRADITIE IN INTREAGA LUME’’
MAI
,, ZIUA AFACERILOR’’
SIMPOZION - ,,9 SI 10 MAI ÎN CONSTIINTA ROMANILOR SI A EUROPEI’’
ZIUA ABSOLVENTULUI 2019!
IUNIE
,,1 IUNIE – ZIUA COPILULUI’’
8.3.Activitatea Consiliului pe Şcoală al Elevilor
Pe parcursul semestrului I, activitatea Consiliului pe Şcoală al Elevilor a fost relativ bună. Au
avut loc câteva întâlniri ale liderilor clasei in care s-au discutat probleme de organizare
(regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor
pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală .
Având în vedere rolul care revine Consiliului pe Şcoală al Elevilor în implicarea activă a
acestora în viaţa şcolii, preocuparea de bază la începutul semestrului I, a fost de a constitui Consiliul
pe Şcoală al Elevilor pentru anul şcolar 2018-2019. Pentru realizarea acestui lucru, s-au organizat
alegeri . La Adunarea generală, elevii şi-au ales reprezentantii pe departamente, cât şi Biroul
Consiliului Elevilor (BCE). Cu ocazia acestei adunări generale, Consiliul pe Şcoală al Elevilor a
adoptat un număr de măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii acestuia, pe problema ridicării
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nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest lucru, BCE şi-a stabilit o agendă de lucru care
vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei, Consiliul profesoral şi
conducerea şcolii.
Pe parcursul semestrului II, activitatea Consiliului pe Şcoală al Elevilor a fost relativ bună. Au
avut loc câteva întâlniri ale liderilor clasei în care s-au discutat probleme de organizare
(regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor
pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală .
In general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. Mulţi
elevi au fost la înălţimea aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri au fost aleşi după
criterii bine definite. Activităţile extracurriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi sunt bine
reprezentate.
8.4. Comitetul de părinţi.
În luna octombrie 2018, a avut loc Adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii
Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2018-2019 şi elaborării unui regulament
intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară
consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a întrunit în
vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea
problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ.
8.5. Plan de măsuri.
Planurile de activitate pentru semestrul II, au fost întocmite având în vedere şi includerea
următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor slabe si prevenirea eventualelor probleme .
Nr.crt. Obiectiv

1.

2.

Pregătirea elevilor
la
nivelul standardelor
de calitate.

Îmbunătăţirea stării
disciplinare a
elevilor.

Măsuri
Adaptarea strategiilor didactice la
nevoile educaţionale ale elevilor si
imbinarea activitatilor curriculare
cu cele extracurriculare
Implicarea mai activă a familiei în
viaţa şcolii.
Îndrumarea şi controlul activităţii
didactice si al activitatilor
extrascolare
Intensificarea acţiunilor educative
privind prevenirea violentei in
scoala
Colaborarea cu Poliţia de
Proximitate
şi cu alte instituţii abilitate.
Informarea şi implicarea mai activă
a
familiei în prevenirea abaterilor

Răspunde
Cadre didactice

Termen

Comitetul de
părinţi
Conducerea.
Responsabili de
catedră
Responsabil cu
activitatea
educativă
Responsabil cu
activitatea
educativă
Comisia
diriginţilor
Psiholog şcolar

Permanent

Permanent

Conform
graficului
Conform
plan de
activitate
Conform
Protocol de
colaborare
Permanent
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3.

Diversificarea
strategiilor
didactice

disciplinare a elevilor.
Monitorizarea stării disciplinare şi
aplicarea sancţiunilor conform
regulamentului.
Perfecţionarea cadrelor didactice
prin
cursuri pentru utilizarea
tehnologiilor
didactice moderne şi a învăţării
centrate pe elev.
Activităţi metodice la nivel de
catedre
precum: lecţii deschise,
interasistenţe
etc.

Comisia
diriginţilor
Psiholog şcolar
Responsabil cu
perfecţionarea

Când este
cazul

Responsabili de
catedră

Conform
plan de
activitate

Conform
ofertă CCD

8.6. RAPORT FINAL PENTRU PROGRAMUL NAŢIONAL
„ŞCOALA ALTFEL” 19-23 noiembrie 2018
ANUL ŞCOLAR 2018-2019
1. Titlul proiectelor:
Viitorul în mecatronică
Siguranța pe internet
Retezatul, o minune!
Vizite agenţi economici
Drumeție – Pe cărări de munte - Straja
Impact – Cetăţenie activă
Impact – Angajabilitate
Impact – Antreprenoriat social
Impact – Leadership
Jocuri sportive
Obiceiuri și tradiții
Curiozități geografice
Integronica
Matematica recreativă
2. Numărul de activităţi derulate: 168
3. Tipul de activivităţi: - activităţi de educaţie pentru cetăţenie activă;
- activităţi sportive;
- activităţi practice, tehnico-ştiinţifice;
- activităţi culturale;
- activităţi ecologice;
- activităţi de educaţie pentru sănătate;
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- activităţi de educaţie rutieră.
4. Resursele implicate (numărul cadrelor didactice , numărul elevilor): 38 cadre didactice
şi 631 elevi.
5. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Poliţia Municipiului Lupeni, Fundaţia Noi
Orizonturi, Universitatea Tehnică din Petroşani, Primăria Municipiului Lupeni, Consiliul
Local al Primăriei Municipiului Lupeni.
6. Obiectivele urmărite:
a. Formarea şi cultivarea interesului pentru comunitate;
b. Demonstrarea abilităţii de a lucre în echipă;
c. Dezvoltarea armonioasă a adolescentului;
d. Stimularea curiozităţii elevilor în studiul ştiinţei şi tehnicii;
e. Cunoaşterea importanţei păstrării tradiţiilor româneşti
7. Modalităţi de evaluare a activităţii:
- chestionare, fişe de lucru, portofolii, fotografii.
8. Rezultate înregistrate:
- participarea elevilor în procentaj de 98%;
- creşterea interesului elevilor şi pentru altfel de activităţi.
9. Analiza SWOT:
a. Puncte tari:
- Interesul acordat de multe cadre didactice în pregătirea activităţilor propuse;
- Organizarea desfăşurării activităţilor după un orar bine întocmit;
- Folosirea materialelor puse la dispoziţie de şcoală;
- Folosirea videoproiectoarelor şi a CDI.
b. Puncte slabe:
- Organizarea excursiilor şi a taberelor cu aprobare ISJ;
- Dezinteresul unor instituţii.
c. Oportunităţi:
- Existenţa unor cadre didactice implicate în activitatea educativă;
- Contracte de parteneriat cu Fundaţia ,,Noi Orizonturi”.
d. Ameninţări:
- Dezinteresul unor elevi din clasele terminale;
- Dezinteresul părinţilor.
10. Recomandări, sugestii:
- Organizarea din timp, a unor excursii şi tabere;
- Implicarea mai mult a părinţilor;
- Flexibilitate în privinţa orarului şi a modului de notare a absenţelor.
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9. ACTIVITATEA C.P.E.A.S
În urma analizei activităţii C.P.E.A.S., desfășurată în data de 24.06.2018 și la care au
participat toţi membrii acestei comisii, s-au constatat următoarele aspecte:
1. Activităţile s-au desfășurat conform Planului managerial al Comisiei , pentru anul școlar 20182019.
2. Activităţile au fost realizate, în general, conform calendarului.
3. S-au elaborat, : programe model pentru prevenirea abandonului şcolar , cu soluţii pentru
diminuarea abandonului şcolar , planul operaţional privind prevenirea şi diminuarea absenteismului
şi abandonului şcolar , planul de măsuri privind reducerea fenomenului de abandon şcolar , graficul
şedintelor de lucru. Aceste strategii au fost cuprinse în tematica orelor de diriginţie sau a
lectoratelor cu părinţii şi s-au aplicat, în general.
Am întocmit baza de date cu elevi CES , baza de date cu elevii cu risc de abandon şcolar şi baza de
date cu elevii având părinţi plecaţi în străinătate.
4. Organizarea activităților cuprinse în Planul managerial al comisiei:
Activitatea remedială/recuperare pentru elevii cu CES s-a concretizat în consultaţii pentru adaptări
curriculare ale conţinuturilor activităţilor didactice folosind modelul planului de intervenţie
personalizat sau realizarea unor programe diferenţiate care vizează activităţi diferenţiate pentru
dezvoltarea abilităţilor specifice.Cadrele didactice care predau la clasele unde sunt aceşti elevi au
întocmit şi implementat PIP.
10. ACTIVITATEA COMISIEI DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o premisă importantă pentru
crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de
siguranţă sub multiple aspecte.
La începutul anului școlar 2018-2019 a fost constituită Comisia pentru prevenirea și
combaterea violenței în mediul şcolar, avându-se în vedere Strategia Naţională privind
reducerea fenomenului violenţei în unităţile de învăţământ preuniversitar elaborată de MEN,
legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile şcolare şi Legea nr.272/2004 privind
drepturile copilului.
Obiective urmărite de Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul
şcolar au fost:
 Crearea unui sistem de comunicare reală între şcoală, familie şi comunitatea locală
pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor prin
implicarea tuturor actorilor educaţionali.
 Creşterea gradului de informare al elevilor şi părinţilor prin activităţi informative şi
implicarea în activităţile propuse de unitatea de învăţământ.
 Prevenirea actelor de violenţă şi a infracţiunilor în perimetrul unităţii de învăţământ şi în
zonele adiacente acesteia.
Comisia pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Școală și-a desfășurat activitatea
conform graficului realizat la începutul anului şcolar.
În ceea ce priveşte realizarea obiectivelor din cadrul Strategiei MEN cu privire la reducerea
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată cf. O.M.Ed.C.T. nr.
1409/29.06.2007, a prevederilor Legii nr. 35/2.03.2007 privind siguranţa în unităţile de învăţământ
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modificată şi completata de Legea nr. 29/2010 privind reducerea fenomenului violentei în mediul
şcolar ”, au fost întreprinse următoarele acţiuni:
 comisia a adoptat sisteme de reguli/proceduri speciale de pază şi protecţie/prevenire a
actelor violente;
 constituirea Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei,
 elaborarea planului de măsuri privind prevenirea şi combaterea violenţei,
 elaborarea fişei de evidenţă a şcolii, în domeniul prevenirii-diminuării violenţei şcolare,
 raportarea la termenul stabilit a cazurilor deosebite de violenţă la IŞJ Hunedoara,
 continuarea programelor de parteneriat ale şcolii cu alte instituţii la nivel local: poliţie,
jandarmerie, autorităţi locale, ONG-uri etc. pentru siguranţa deplasării elevilor şi pentru
 Revizuirea Regulamentului de funcţionare a Comisiei;
 Adoptarea unor măsuri privind combaterea şi prevenirea violenţei în mediul şcolar:
 asigurarea eficientă a pazei şi securităţii unităţii şcolare;
 includerea obligatorie în cadrul Regulamentului intern al unităţii şcolare a unor
reglementări referitoare la accesul elevilor şi persoanelor străine în incinta şi în
interiorul unităţii şcolare;
 revizuirea Regulamentului de intrare în incintă şi în interiorul unităţii şcolare pentru
elevi şi persoane străine ;
 actualizarea procedurilor privind accesul în incinta şcolii a elevilor şi persoanelor
străine;
 asigurarea permanentă a supravegherii elevilor pe perioada desfăşurării cursurilor de
către echipe mobile ale Jandarmeriei ;
 informarea cu operativitate a organelor de ordine în cazul apariţiei unor situaţii de risc
sau a producerii unor evenimente critice.
 Prelucrarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară, a legii 61/1991
(republicată 2011) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de conveţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice (în cadrul orelor de consiliere şi orientare, în cadrul şedinţelor cu
părinţii, a şedinţelor Comitetului Reprezentativ al Părinţilor, Consiliului
Elevilor).
 Includerea în cadrul orelor de Consiliere şi Orientare a cel puţin unei teme pe semestru
care să pună în dezbatere problema violenţei în şcoală şi în comunitate/şcoală,managementul
conflictelor elev-elev, elev-profesor, elev-părinte.
Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare
specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în general,
violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor comportamente violente
precum”:
-

Exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare,
ameninţare, hărţuire;
bruscare, împingere, lovire, rănire;
comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri,
vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ;
ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă faţă de
cadrul didactic) ;
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-

comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul
în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.

La nivelul şcolii a existat o permanenta preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor
tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative şi nu
numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea
conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie).
OBIECTIVE :
 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în
cadrul şcolii;
 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi,
părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la
nivelul şcolii;
 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi
extracurriculare;
 Consilierea psihopedagogică a elevilor;
 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor;
 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în
mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.
ASPECTE VIZATE:
- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei
şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul
sensibilizări acestora;
- Realizarea comunicării interinstituţionale;
- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile
cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor.
MĂSURI ŞI ACŢIUNI:
- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu
pentru cadre didactice şi părinţi (pentru: identificarea formelor curente de violenţă din
şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor
principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale
părinţilor);
- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;
- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de
către elevi şi profesori a unor semen distincte;
- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a
măsurilor şi planurilor de acţiune;
- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;
- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în
programarea orelor de dirigenţie;
- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice;
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-

-

Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai Comisiei
de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;
Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Asociaţia Părinţilor, între şcoală şi
Poliţia Lupeni;
Cooperarea interinstituţională (şcoală-CJRAE-) în vederea desfăşurării, în bune condiţii, a
activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale;
Consilierea individual şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;
Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;
Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter
sportiv
Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent;
Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu
probleme de gestionare a comportamentului violent cât şi în general (activităţi de consiliere
în orele de întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii);
Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu
desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent;
Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor,
observându-se remedierea comportamentului;
Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul saptamanii “Şcoala altfel”.

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei:
PUNCTE TARI:
-

Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ;
Existenţa unei procedure şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în
incinta unităţii;
Implicarea tuturor membrilor comisiei;

- Implicarea consilierului educativ.
PUNCTE SLABE:
-

Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;
Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;
”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.

AMENINŢĂRI:
-

Situaţia economico-socială precară;
Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor;
Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.

OPORTUNITĂŢI:
-

Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină:
Poliţia de proximitate

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE :
-

Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu;
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-

Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.;
Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;
Aplicarea procedurii de învoire a elevilor;
Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog.

11. Raport de activitate al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității pe anul școlar
2018-2019
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi-a desfăşurat activitatea în anul şcolar
2018-2019, în conformitate cu Planul de Acţiune al acesteia , în scopul implementării Sistemului
Naţional de Asigurare a Calităţii la Liceul Tehnologic Lupeni; după cum urmeaza:
A fost întocmit RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII
EDUCATIEI pentru anul şcolar 2018-2019 pe platforma ARACIP.
A fost actualizată baza de date specifică anului şcolar în curs.
Au fost diseminate informaţiile privind aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii în
IPT în şedinţele CA si CP.
S-au revizuit materialele pentru avizierul profesorilor .
S-au stabilit materialele necesare la dosarul cadrelor didactice , dosarul profesorului
diriginte si mapei elevului.
Începând cu luna octombrie a anului 2018, cadrele didactice titulare,suplinitoare și cele
încadrate la plata cu ora, încadrate cu cel puţin ½ normă, au fost monitorizate de către membrii
comisiei.
Pe baza fişelor de observare completate cu aceasta ocazie precum şi din analiza dosarelor
profesorilor, a mapelor elevilor şi a documentelor comisiilor şi catedrelor; a fost completată fişa de
monitorizare internă care s-a postat pe forumul ISJ Hunedoara.
A fost monitorizat orarul.
S-a contribuit la actualizarea PAS.
12. ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A PROFESORILOR DE LIMBĂ ȘI
COMUNICARE
Membrii ariei curriculare Limba si comunicare:
Popa-Nica Loredana – romana, gr.I;
Ciucu Cristina – romana, def.;
Ambrus Veronica – engleza, gr.I;
Butusina Camelia – romana, gr.I
Tarau Floare – franceza, gr.II
În cursul anului şcolar 2018-2019, activitatea catedrei a urmărit, cu prioritate, ameliorarea
calității procesului de predare-învăţare, dezvoltarea nivelului profesional al cadrelor didactice,
analizarea şi evaluarea diferitelor stagii de pregătire a elevilor, atingerea performanțelor şcolare prin
examenul de bacalaureat, utilizarea metodelor, procedeelor şi mijloacelor de învăţământ moderne.
Intreaga activitate a profesorilor de limba română şi limbi moderne a fost focalizată pe
aplicarea cerinţelor curriculumului şcolar specific învăţământului liceal, prin raportare directă la
particularităţile colectivelor de elevi.
I. La nivel conceptual managerial s-au asigurat:
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 O bună planificare/proiectare a materiei, anual, semestrial şi pe unităţi de învăţare şi s-au
parcurs ritmic şi integral conţinuturile prevăzute de programa şcolară;
 Manualele şcolare şi fondul de carte al bibliotecii liceului au fost valorificate în măsura în
care au putut fi la dispoziţia elevilor;
 Planificarea activităţii de formare continuuă a urmărit obiective centrate pe perfecţionarea
actului didactic prin lecţii demonstrative şi expunere-dezbateri pe probleme de metodică.
II. La nivel acţional pragmatic s-au urmărit:
 Valorificarea potenţialului existent atât la nivelul resurselor umane, elevi şi cadre didactice,
cât şi la nivelul conţinuturilor disciplinei. Catedra de limba şi literatura română, formată din
profesori titulari, cadre didactice, cu vârstă si experienţă didactică variabilă dispune de
posibilitaţi certe de obţinere a performanţei şcolare, iar dintre elevi, mulţi se dovedesc
receptivi la efortul comun, profesor-elev, în procesul instructiv-educativ.
 Instrumentul metodic utilizat la clasă a vizat realizarea unor activităţi didactice atractive,
dinamice, de parteneriat, eficiente în planul competenţelor de comunicare şi de interpretare a
textului literar.
 În vederea performanţei, au fost identificaţi elevi cu aptitudini şi interesaţi de obţinerea unor
rezultate deosebite şi, în măsura posibilităţilor,s-au efectuat activităţi suplimentare cu
aceştia.În special, la clasele terminale, procesul de predare-învăţare a fost dirijat spre
activităţi pragmatice, după modelul şi structura cerinţelor impuse de bacalaureat, în baza
planificării orelor de pregătire suplimentară.
III. Nivelul evaluativ a reprezentat o preocupare constantă a colectivului de catedră şi sa concretizat în :
1.Testări initiale, pentru o diagnoză corectă a nivelului de cunostințe si deprinderi;
2.Testări periodice si teze cu subiecte structurate după modelul celor de la examenele nationale.
Comisia metodică Limbă şi comunicare şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi
educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la
bacalaureat. Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor
didactice, bazate pe :
1.
Cunoaşterea colectivelor de elevi;
2.
Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu
caracter compensator de natură ameliorativ-constructivă;
3.
Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;
4.
Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic - cadru didactic şi elev cadru didactic;
5.
Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre
furnizoare de educaţie;
6.
Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înţelegerea noilor cunoştinte şi
aplicarea lor în teme.
PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiveducative concretizate în :
ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC
 suţinerea de referate;
 olimpiada de limba şi literatura română;
 organizarea de concursuri şi simpozioane regionale;
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În anul scolar 2018- 2019, CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ a avut în
centrul activităţii obiective precum :
 discutarea programei şi a bibliografiei ;
 elaborarea testelor iniţiale şi finale;
 selectarea manualelor;
 asigurarea unui bogat material documentar;
 evaluarea permanentă şi pregătirea suplimentară a elevilor care au sustinut
examenul de bacalaureat.
CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ şi-a propus spre atingere următoarele obiective majore:
 dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi în scris;
 dezvoltarea unor reprezentari culturale;
 cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze şi a civilizaţiei spaţiului cultural
anglofon.
S-a realizat în permanenţă evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei şcolare şi a
standardelor de performanţă propuse, s-au realizat teste de evaluare diferenţiate şi fişe de lucru
individuale, în funcţie de nivelul real al elevilor, dându-li-se fiecăruia şansa de a se implica în actul
de predare-învăţare-evaluare.
CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ şi-a propus următoarele obiective:
 dezvoltarea abilităţii de exprimare în scris şi exprimare orală;
 dezvoltarea unor valori şi atitudini pozitive faţă de conceptul de “francofonie”;
 dezvoltarea capacităţii de a înţelege, exprima gânduri, sentimente şi fapte în limba
franceză;
 dezvoltarea abilităţilor de înţelegere interculturală.
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;
 Existenta unor resurse materiale valoroase: biblioteca scolii , C.D.I., săli de clasă
confortabile, material didactic variat;
 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;
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 activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;
 rezultate bune la concursurile şcolare;
Puncte slabe:
 lipsa unei motivaţii interioare a învăţării;
 goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a IX-a;
 superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise;
AMENINŢĂRI:
 lipsa manualelor şcolare ( limbi străine+ clasele XI-XII) micşorează randamentul şcolar;
 micşorarea numărului de clase determină pericolul restrângerii;
 diminuarea timpului alocat studiului individual din cauza atracţiei exercitate de utilizarea
calculatorului în alte scopuri;
 volumul mare de conţinuturi pe care elevul trebuie să-l parcurgă.
OPORTUNITĂŢI:
 disponibilitate pentru procesul instructiv - educativ din partea profesorilor;
 derularea de cursuri de formare, programe şi studii la nivelul şcolii, în vederea îmbunătăţirii
calității activității;
 accesul nemijlocit al cadrelor didactice la informaţii de actualitate prin mijloace moderne;
 posibilitatea unui schimb real de experienţă între membrii catedrei şi colaborarea cu alte
catedre;
 s-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi
mai hotărâţi spre reuşită;
 existenţa unor interese comune în ceea ce priveste intenţionalitatea profesională, poate
promova şi consolida coordonatele unei învăţări formative, durabile, punctate de
performanţe.
De asemenea, s-au organizat si desfasurat concursuri si activitati ce au avut loc in scoala si
nu numai. Astfel:
- Ziua Mondiala a Limbilor, septembrie 2018. Profesor indrumator, d-na Veronica
Ambrus;
- Campania globala pentru educatie – coordonator, d-na Veronica Ambrus;
- In data de 16.02.2019, doamnele profesor Popa-Nica Loredana si Butusina Camelia au
participat la corectarea lucrarilor de la Olimpiada de Limba Romana, faza zonala,
desfasurata la Petrosani, Scoala Nr. 7;
- In luna iunie 2019, doamna profesor Butusina Camelia a fost la corectarea lucrarilor de
la Evaluarea Nationala, la Deva;
- In timpul vacantei de vara, doamnele profesor Butusina Camelia si Popa-Nica Loredana
au participat la examenele de situatii amanate, de corigenta si la bacalaureat;
- - de Sarbatorile Pascale, impreuna cu domnul profesor de religie, Calugar Sebastian si
doamna bibliotecar, Gabriela Florea, s-a organizat o sceneta, in incinta liceului;
- in luna mai, alaturi de domnul profesor Fanel Velcea, mai multi elevi au fost implicati in
desfasurarea unui concurs, Ziua Europei;
- tot in luna mai a avut loc cercul de literatura numit: Camil Petrescu – poet, dramaturg,
romancier, la care au participat atat profesori, cat si elevi din scoala noastra;
- in luna iunie, in cadrul unei dezbateri, tema principala a fost: G. Calinescu...un scriitor
‘enigma’.
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13. ACTIVITATEA CATEDREI DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
13.1.
COMPONENŢA CATEDREI DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
PE ANUL ŞCOLAR 2018-2019
NR
.CRT.
1
2

NUME PRENUME

Specialitate

BUCU AURELIA
BACIU AURORA

FIZICA
MATEMATICĂ
FIZICĂ
BIOLOGIE
MATEMATICĂFIZICĂ
MATEMATICĂFIZICĂ
MATEMATICĂMECANICĂ
CHIMIE

4

CIRCO MIRELA
PERCA MINODORAELIS
RĂDUCU ADRIANA

5

MATEESCU MARIN

6

MUTICĂ PETRUPAVEL

3

13.2.

Grad
didactic
I
II

Vechime în
învăţământ
33
14

Modalitate de
angajare
TITULAR
SUPLINITOR

II
I

14
15

SUPLINITOR
TITULAR

I

19

TITULAR

I

32

TITULAR

I

20

SUPLINITOR

OBIECTIVE SPECIFICE

Nr. crt Obiectiv specific (SMART)
1
În domeniul curriculumului:

2

Management:

3

Resurse umane:

Indicatori de realizare
Informarea asupra modificărilor şi completărilor
cadrului legislativ
• Selectarea manualelor şcolare pentru claselor
profesionale şi de liceu
• Păstrarea, cultivarea şi îmbogăţirea tradiţiilor
grupului şcolar
• Asigurarea începerii anului şcolar în bune condiţii
• Analiza activităţii desfăşurate în anul şcolar
anterior, ca bază de fundamentare a planului
general de muncă în anul în curs
• Elaborarea şi aprobarea planului managerial şi al
planului de activităţi pt. comisia metodica
• Planificarea procesului de predare învăţare
• Desfăşurarea eficientă a activităţii didactice
desfăşurate la clase
• Monitorizarea activităţii in cadrul comisiei
metodice
• Autoevaluarea/Evaluarea activităţilor desfăşurate
de membrii comisiei metodice
• Evaluarea obiectivă şi continuă al nivelului de
pregătire al elevilor
• Organizarea activităţilor extracurriculare •
Pregătirea elevilor pentru susţinerea a examenelor
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4

Resurse materiale şi financiare:

5

Relatii comunitare si de
parteneriat:

13.3.

de bacalaureat
• Obţinerea performanţelor la concursuri şi
olimpiade şcolare
• Păstrarea unui climat socio-afectiv şi moral optim
în colectivul de muncă al ccomisiei şi al şcolii
• Identificarea nevoii de formare
• Ridicarea gradului de profesionalizare a
personalului
• Dotarea bazei didactico-materiale
• Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi a unui
ambient plăcut
• Monitorizarea modului de folosire eficientă a
bazei materiale
• Realizarea inventarierii bazei a laboratoarelor de
fizică, chimie, biologie.
• Participarea la activităţi organizate la nivel
local/judeţan/naţional/internațional
• Stabilirea de parteneriate cu alte şcoli din ţară sau
străinătate şi alte instituţii de cultură etc

ACȚIUNI ALE CATEDREI DE ȘTIINȚE-MATEMATICĂ:

La începutul anului şcolar s-a constituit Catedra de Stiinţe-Matematică formată
din catedrele : matematică ,fizică, chimie şi biologie. Încadrarea cadrelor didactice s-a făcut
respectându-se în primul rând principiul continuităţii la clasă. S-au purtat discuţii asupra modului de
întocmire a documentelor şcolare în conformitate cu cerinţele actuale ale învăţământului. Toate
cadrele didactice au fost informate cu privire la modificările apărute în unele programe şcolare.
Activitatea acestui an şcolar s-a desfăşurat în baza documentelor şcolare (planificări calendaristice,
unităţi de învăţare, plan managerial al catedrei, program de evaluare alternativă şi de recapitulare
semestrială şi anuală) întocmite în conformitate cu programele în vigoare. Proiectarea unităţilor de
învăţare a fost făcută cu responsabilitate, avându-se în vedere specificul grupelor de lucru.
Toţi membrii catedrei au fost instruiţi asupra modalităţilor de predare având în vedere
învăţarea centrată pe elev. S-au purtat discuţii asupra modalităţilor de desfăşurare a unor astfel de
ore cât şi asupra materialelor şi mijloacelor utilizate la aceste ore. S-au ţinut ore în care s-au aplicat
metode moderne de învăţare, dar din păcate puţine ore în AeL. S-au achiziționat manuale în
învațământul neobligatoriu , clasele XI-a, XII-a.
S-au desfăşurat o serie de activităţi care au avut în vedere atât pregătirea cadrelor didactice,
cât şi pregătirea elevilor în condiţiile unui învăţământ de calitate. Anul scolar 2018-2019 prioritar
pentru catedra de ŞTIINŢE este EXAMENUL DE BACALUREAT.
Acţiuni ale catedrei de ştiinţe-matematică:
La începutul anului şcolar s-au dat teste iniţiale la toate disciplinele din catedră. S-au
constatat lacune mari în însuţirea noţiunilor din clasele gimnaziale şi s-au stabilit planuri remediale.
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Din pacate lipsa de perspectivă în viitorul aproiat . Elevii nostri nu au dat curs acetor demesuri din
partea profesorilor.
S-au realizat pregătiri suplimentare pentru examenul de bacalaureat conform calendarului
stabilit de fiecare cadru didactic în funcţie de disciplină.
S-a demarat proiectul ROSE în care profesorii catedrei de matematică și știinte au activități
remediale și activități extracuriculare.
Obiectiv 1: Ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare
- Planificările au fost întocmite până la data de 1 oct. 2018
- Materia a fost predata integral conform planificarii
- S-au întocmit proiecte ale unitatii de învățare(la dosarul catedrei existând un exemplar de
unitate de învatare pentru fiecare profesor)
- Testele initiale au fost susținute conform calendarului ISJ si au avut conținuturi ce au
respectat metodologia MECTS
Obiectiv 2: Utilizarea eficienta atât a metodelor si instrumentelor de evaluare sumativa cât si
a celor de evaluare formativa pe parcursul întregului an scolar; construirea unui sistem
unitar, coerent de evaluare a performantelor elevilor pornind de la obietivelor de referință/
competentele specifice din programele scolare, pe an de studiu/ ciclu de învățământ (evaluare
internă);
- Dezbaterea privind rezultatele la testele inițiale a avut loc în cadrul catedrelor stabilindu-se
punctele tari și punctele slabe respectiv planul de măsuri ce va fi urmat în decursul anului
școlar.Rezultatele testelor inițiale au fost aduse la cunoștința diriginților și elevilor;testele au
fost rezolvate cu elevii în clasă.
- La discilpinele fizică si matematică s-au susținut teze conform programării.In vederea
susținerii tezelor profesorii au facut pregătire cu elevii. Subiectele la teză au fost discutate
în catedră realizându-se o unitate a evaluării.
Obiectiv 3: Obținerea unor rezultate mai bune la concursurile scolare
- S-a stabilit un program de pregătire suplimentara la matematica,fizica,chimie,biologie
pentru examenul de bacalaureat.
- S-au realizat pregătiri suplimentare pentru examenul de bacalaureat conform calendarului
stabilit de fiecare cadru didactic în funcţie de didciplină.
- În luna decembrie s-a desfăşurat examenul de simulare a bacalaureatului unde din păcate
nici un elev nu a reuşit să promoveze la aceast concurs. Se impune o mai mare implicare a
elevilor şi a profesorilor.
- Plan de măsuri remediale în vederea susțineri examenului de bacalaureat
- În urma analizări notelor pe clase obtinute la simularea de bacalaureat din decembrie 2018 sa impus întocmirea unui plan de măsuri concret de îmbunătățire a rezultatelor la clasa ,de
susținere și optimizare a procesului de învatare. Membri catedrei au convenit la urmatoarele
masuri remediale:
- Reluarea unor notiuni predate anterior (baza necesara în parcurgerea cu succes a
programelor scolare ) pentru asigurarea unui nivel minim prin care profesori să reușească
atingerea competentelor propuse în acest an de studiu.
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-

Aplicarea de fise de lucru sau rezervarea unor ore de predare /recapitulare pentru acoperirea
lacunelor descoperite în matricea specifica, legate atat de competente cât și de conținuturi.
Conceperea unor programe de recuperare prin:

-

a. teme diferențiate la clasa
b. învățarea prin pași mici
c. legătura cu famila
-

Implementarea unor metode de predare /învățare centrate pe elev, metode care să le
stimuleze gîndirea și efortul susținut, astfel încât, în timp, elevi să poata fi solicitați și la un
nivel de competența mai ridicat.

-

Asigurarea unui grad de comunicare profesor-elev ( ștințific ,dar și compatibil cu capacitatea
de asimilare /analiza/prelucrare a elevilor ) mai acentuat ,prin care profesorul să poată
identifica cât mai concret lacunele în logica și modul de lucru al elevilor ,pentru a le putea
corecta, modela si perfectiona.

-

Personalizarea instruiri prin valorificarea deplina a tuturor capacităților și experienței
individuale a fiecarui elev : folosirea diferitelor modalități de lucru cu elevi: traditonal,
activitate pe proiect, lucru în grupe sau pe perechi, activitati practice. Realizarea unor
evaluari intermediare, facute intr-o nota de obiectivitate, corectiudine, rigurozitate și de
țncredere în posibiltățile de progres ale elevilor.

Resurse umane
- Cadrele didactice au participat la activități metodice derulate de ISJ
Resurse materiale si financiare
- Cadrele didactice au realizat fișe de lucru și planșe pentru orele susținute
- S-au achizitionat carți de specialitate-culegeri prin programul ROSE .

ANALIZA SOWT
Realizări
-

-

Realizarea analizei şi a diagnozei activităţilor desfăşurate (raportul de activitate a sarcinilor
rezultate în urma consfătuirilor din luna septembrie.
Realizarea documentelor: planificări anuale, planificările unităților de învățare, activităţii
manageriale la toate nivelele.
Stabilirea structurii portofoliului pentru profesori şi elevi.
Elaborarea criteriilor şi a instrumentelor de monitorizare şi evaluare: test inițial, test
predictiv, evaluare orală şi în scris, teze, simulări, portofolii, caiet şi plan de evaluare pe
discipline, valorificarea rezultatelor evaluării.
Atragerea şi implicarea elevilor în elaborarea documentelor care îi vizează: portofolii, caiete
de notițe, teste, variante pentru bacalaureat;
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-

-

Asigurarea organizării şi desfăşurării pregatirii elevilor pentru examenul de bacalaureat: ore
de pregatire suplimentare, verificarea prezenței acestora, legătura cu parinții și implicarea
lor.
Pregătirea elevilor pentru olimpiade, concursuri, simpozioane.

Dificultăți
- Lipsa de motivație
- Dezinteresul elevilor
- Probleme familiale ale elevilor
- Bagajul slab de cunoștinte din anii anteriori
Noi puncte de acțiune
-

Corelarea teorie, cu lucrările practice de laborator, și rezolvări de probleme;
Verificarea cunoştiţelor elevilor la materiile pentru bacalaureat şi informarea părinţilor
despre nivelul real
Organizarea pentru examenul de bacalaureat a simulărilor la fiecare sfârşit de semestru,
pentru matematică, fizică, chimie şi biologie.
- Organizarea şi pregătirea concursurilor şcolare, interdisciplinare, fazele pe şcoală, județ.
Asigurarea fluxului informaţional, eficientizarea comunicării
Crearea imaginii pozitive prin promovarea de bune practici.

Activitati stiintifice si de perfectionare :
S-au făcut monitorizări în cadrul orelor de curs din partea Comisiei de catitate cât şi din
partea Corpului Managerial.
Neîmpliniri
Chiar dacă fiecare dintre ,elevii noştrii urmează să susţină la finalul liceului examenul de
bacalaureat la matematică, constatăm la mulţi lipsa de procupare în această privinţă, nu se implică
suficient sau chiar deloc.
Ei vin la liceu slab pegatiti chiar şi la calcule simple,nu sunt obişnuiţi cu lucrul, programele
sunt încărcate în timpce numărul de ore a scăzut, discrepanţele între gimnaziu şi liceu îi marchează
şi le lipseşte motivaţia.
Pe ansamblu, apreciez ca bună activitatea catedrei în acest an şcolar.
14. ACTIVITATEA CATEDREI DE ISTORIE, GEOGRAFIE, RELIGIE, ȘTIIȚE
SOCIO-UMANE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
-

În timpul anului școlar 2018/2019 , in activitatea educativă am urmărit:
Intocmirea planificărilor calendaristice ;
Proiectarea unităților de invățare ;
Updatarea procesului educațional la cerințele actuale ;
Utilizarea unor strategii participative pentru invățarea in clasă ;
Diversificarea formelor de organizare a invățării ;
Aplicarea unor forme variate de evaluare ;
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-

Valorificarea mijloacelor de invățămănt din școală ;
Utilizarea calculatorului in predarea/invățarea disciplinei ;
Activități practice pentru determinarea standardelor minime si de excelență in pregătirea
elevilor și a cadrelor didactice ;

Catedra de istorie :
• Incheierea unor parteneriate educaționale , astfel :
- acord de parteneriat pentru proiectul național :,, Europa si noi “ intre Liceul Tehnologic
Lupeni si Colegiul Economic ,, Virgil Madgearu “ din Tg. Jiu ;
- acord de parteneriat pentru derularea proiectului educațional ,,Anul 1918 in conștiința
romănilor” , intre unitățile școlare din orizontul local, după cum urmează:
- Liceul Tehnologic Lupeni;
- Liceul Teoretic Lupeni;
- Liceul Tehnologic “Retezat” Uricani;
- Colegiul Tehnic ‘’Mihai Viteazu’’ Vulcan.
- acord de parteneriat pentru derularea proiectului educațional: “Reăntregirea Neamului”,
intre aceleași unități școlare;
- acord de parteneriat pentru derularea proiectului educațiaonal: “9 si 10 mai din istoria
romănilor si a Europei”, intre aceleași unități școlare.
• Organizarea de simpozioane si concursuri școlare astfel:
- Ziua Armatei Romane, 25 octombrie 2018;
- Ziua Națională a Romăniei, 27 noiembrie 2018;
- Reăntregirea Neamului, 28 noiembrie 2018;
- Unirea Principatelor Romăne, 23 ianuarie 2019;
- 9 si 10 mai in istoria romănilor și a Europei, 9 mai 2019.
In cadrul Comisiei metodice, Dl. Prof. Velcea Fănel, a ținut lecții demonstrative și referate.
Catedra de geografie:
În cadrul activității extracurriculare am incheiat acorduri de parteneriat cu unități
școlare din Valea Jiului și din județul Hunedoara, pentru organizarea unor simpozioane si
concursuri pe teme de geografie a mediului, cultură generală, astfel:
-acord de parteneriat pentru derularea proiectului educațional : ,, Petroșaniul de ieri și de
azi “ , tematica fiind cultura generală , cu participarea tuturor liceelor din Valea Jiului ;
-acord de parteneriat intre Liceul Tehnologic Lupeni si Liceul Teoretic Traian din Deva,
avănd tematică diversificată precum: aspecte de geografia mediului , tradiții și obiceiuri
locale , excursii cu tematică ecologică , etc.
- participarea la concursuri de formare continuă , organizate de C.C.D;
- participarea la olimpiada de geografie, faza pe şcoală şi zonală;
- participarea la concursul ,, Petroşaniul de ieri şi de azi” unde elevii au obţinut menţiune;
- organizarea unor concursuri școlare pe teme de geografia mediului in cadrul unității școlare;
- in cadrul Comisiei metodice , am ținut lecții demonstrative și referate ;
- obținerea la bacalaureat in sesiunea iunie/iulie a unei promovabilități de cca. 60% .
Catedra de religie:
- participarea cu elevi la concursuri școlare;
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- organizarea de colinde de sărbătorile de iarnă;
- îndrumarea elevilor si inițierea lor la spovedanie si cuminicatură , in cursul anului bisericesc ;
- susținerea de lecții demonstrative și referate .
Catedra de științe socio-umane:
- participarea cu elevii școlii la concursuri școlare;
- participarea la activitatea firmelor de exercițiu;
- participarea la cursurile de formare continuă organizate de CCD;
- sustinerea unor lecții demonstrative si referate cum ar fi :,, Identificarea elevilor cu abilități
inalte” ,dar si ,, Impactul crizei economice la nivel European “.
Catedra de educație fizică și sport:
- participarea la concursuri școlare unde s-au obținut premii si mențiuni;
- Concursul ,, Crossul Tineretului”, derulat cu ocazia Centenarului, la Liceul Tehnologic
Lupeni, cu participarea Liceului Teoretic Lupeni și a Liceului Tehnologic Lupeni;
- participarea la olimpiada , faza zonală , în probele sportive ping pong, unde s-au obținut
două clasări pe locul 2 , la șah și fotbal , desfășurate la Liceul Teoretic Petroșani;
- desfășurarea de concursuri școlare la nivel local cu tematică pe atletism si fotbal;
- susținerea unor lecții demonstrative si referate in cadrul Comisiei metodice.
15. ACTIVITATEA ARIEI CURRICULARE TEHNOLOGII
În anul școlar 2018-2019, comisia metodică Aria curriculară Tehnologii a fost formată din
18 membri :
1. ANDREI MIRELA – inginer mecanic, responsabil arie curriculară Tehnologii;
2. BOLOG VASILE – maistru instructor mecanic;
3. BOLOSIN CONSTANTIN – profesor/maistru instructor textile;
4. CÂRLAN ADRIANA NICOLETA - profesor servicii (turism);
5. CRÎMU GHEORGHE - profesor TIC;
6. DIACONESCU GHIORGHIȚĂ - inginer mecanic;
7. FURDUI DANIELA - inginer electromecanic;
8. IANC LILIANA – profesor servicii (turism);
9. IASCU CARMEN- profesor TIC;
10. KADAR DIONISIE - maistru instructor electromecanic;
11. LUCA ELENA - inginer mecanic;
12. MIHĂIASĂ ROMEO - inginer mecanic auto;
13. PARASCA FLORIN- maistru mecanic auto;
14. POPESCU ALIN – maistru servicii;
15. SĂLĂGEAN GABRIELA– profesor servicii (turism);
16. SZABO MIRELA - inginer mecanic;
17. VASIU CONSTANȚA - inginer mecanic;
18. ZOIA DORINA –maistru instructor electromecanică.
Dintre aceștia 11 sunt ingineri și economiști, 2 profesori de TIC şi 5 maiştri instructori.
Conform statutului în învăţământ, cadrele didactice din cadrul catedrei sunt: 12 titulari, 5
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suplinitori, 1 plata cu ora, din care 10 cu gradul I în învăţământ, 3 cu gradul II, 3 cu definitivatul şi
2 fără grad didactic.
Aceste cadre didactice au predat claselor de elevi cu profil tehnic, învățământ profesional,
liceal, școală postliceală și școală de maiștri, în domeniile de pregatire: Turism și alimentație,
Mecanică, Electromecanică, Electronică și automatizări, Industria textilă, Informatică:
- LICEU ZI: 1 clasă a IX-a, 1 clasă a X-a, 2 clase a XI-a, 1 clasă a XII-a;
-ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL:
• 3 clase a IX-a: IX B -calificarea profesională mecanic auto; IX C - calificarea profesională
Electromecanic utilaje și instalații industriale; IX D –învățământ professional dual, cu 2
calificări: Electronist aparate echipamente și Ospătar (chelner) vânzător în unități de
alimentație;
• 2 clase a X-a: X B - calificarea profesională mecanic auto; X C - calificarea profesională
Electromecanic utilaje și instalații industriale;
• 1clasă de a XI-a cu două specializări; XI C calificarea profesională mecanic auto, respective
Electromecanic utilaje și instalații industriale;
- LICEU SERAL:1 clasă a IX-a, 1 clasă a X-a, 1 clasă a XI-a, 3 clase a XII-a, 2 clase a XIII-a;
- ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL: 1 clasă anul I (Domeniul Informatică, Administrator rețele locale
și de comunicații); 1 clasă anul II (Domeniul Mecanică, Maistru cazangerie, construcţii metalice şi
sudură).
- ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR-"Adoua șansă"-4 clase (1 clasă modulul I,o clasă
modulul II, o clasă modulul III, o clasă modulul IV).
Comisia metodică şi-a desfăşurat activitatea conform Planului de activităţi întocmit şi
aprobat la începutul anului şcolar, în şedinţa comisiei metodice. Prin aceste activităţi s-au urmărit
următoarele obiective:
- Asigurarea unei bune desfăşurări a activităţii catedrei;
- Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a
metodologiilor specifice;
- Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi
procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru
(planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.);
- Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare având în vedere: formarea şi dezvoltarea
resurselor umane; formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a
rezolva probleme relaţionând cunoştinţe din domeniul tehnic;
- Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor de absolvire şi a olimpiadelor şcolare;
- Revizuirea ofertei educaţionale a şcolii (inclusiv oferta CDL) in funcţie de nevoile specifice ale
elevilor şi comunităţii locale;
- Cresterea nivelului de pregatire a elevilor;
- Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor
societăţii democratice şi a economiei de piaţă;
- Evaluarea elevilor.
Pornind de la aceste deziderate stabilite pentru Aria curriculară TEHNOLOGII, anul şcolar
2018-2019 a debutat prin asigurarea unei încadrări specializate în pregătirea teoretică şi practică a
elevilor, în vederea asimilării de cunoştinţe, formării de abilităţi şi competenţe, necesare respectării
standardelor educaţionale prevăzute de documentele curriculare.
S-au urmărit urmatoarele direcţii de acţiune :
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Diversificarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală ale elevilor în
strânsă legătură cu resursele existente şi cu cerinţele comunităţii locale
• Asigurarea calităţii în educaţie pe criterii de performanţă prin respectarea legislaţiei în vigoare;
• Însuşirea cât mai temeinică a competenţelor cheie la elevi;
• Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane;
• Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale locale, judeţene, naţionale şi europene conform
standardelor europene;
• Monitorizarea, evaluarea, optimizarea calităţii procesului instructiv educativ.
• Dezvoltarea profesională şi personală a resurselor umane (cadre didactice, elevi)
• Asigurarea calităţii educaţiei şi sprijinirea performanţelor şcolare ale elevilor.
Toate
cadrele didactice din catedră au participat activ la organizarea şi desfăşurarea activităţilor
propuse şi aprobate în Planul de activităţi al Comisiei metodice şi anume:
• Discutarea fişelor de evaluare a activităţii membrilor catedrei;
• Participarea cadrelor didactice din catedra tehnica la consfătuiri;
• Împărţirea sarcinilor pe membrii catedrei;
• Discutarea programelor şcolare;
• Realizarea în cadrul catedrei a planificărilor calendaristice la termenele stabilite şi proiectarea
unităţilor de învăţare.
• Incheierea parteneriatelor pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practică. S-au realizat
convenţii de colaborare pentru desfăşurarea practicii şi s-au încheiat parteneriate cu agenţi
economici;
• Elaborarea programelor de CDL-uri derulate;
• Discutarea Metodologiei de organizare si desfăşurare a examenelor de certificare a
competenţelor profesionale de nivel 3,4 și nivel 5;
• În vederea desfăşurării în bune condiţii a examenelor de absolvire a școlii de maiștri, membrii
Catedrei tehnice, profesorul îndrumător de proiecte la clasa respectivă Vasiu Constanța, a
elaborat temele de proiect în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a
Examenelor de certificare a competenţelor profesionale.
În vederea desfăşurării în bune condiţii a examenelor de absolvire, membrii Catedrei tehnice,
îndrumătorii de proiecte și maiștrii instructori la clasele respective, au elaborat temele de proiect și
temele pentru proba practică în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a
Examenelor de certificare a competenţelor profesionale (Vasiu Constanța pentru școala de maiștri,
Ianc Liliana, Szabo Mirela, Furdui Daniela la clasele a XII-a si a XIII-a liceu, maiștri instructor
Kadar Dionisie, Mihăiasă Romeo pentru nivel 3).
La examenul de certificare pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 4, s-au
înscris in sesiunea iunie 2019, 38 de elevi. Dintre acestia s-au prezentat 32, promovând toți cei
prezenți. Examenul de certificare a competenţelor profesionale, nivel 4 s-a desfăşurat în condiţii
optime
Examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de
calificare profesională nivel 3, s-a desfăşurat pe baza legislaţiei în vigoare. Pentru examenul de
certificare s-au inscris 15 candidaţi, s-au prezentat 14, toţi fiind admişi.
• S-au pregătit elevii participanți la olimpiada discipline tehnice și la concursul pe meserii, elevii
pregătiți de domnii profesori Ianc Liliana, Cârlan Adriana și Mihăiasă Romeo.
Elevii participanți la olimpiada discipline tehnice: Stan Alexandra Raluca ( clasa a XI-a A),
Leahu Mădălina Maria (XI A), Calo Florina Maria (XII A), Molnar Adriana (XIIA).
•
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Elevii participanți la Concursurile pe meserii; Boka Valentin Octav, Hisem David Emanuel,
Lup Gheorghe Alin (XI C).
• S-a implementat proiectul "ȘANSA- Școală activă pentru noi, success pentru angajatori",
Liceul Tehnologic Lupeni fiind partener, cu un grup țintă format din 15 elevi cu calificarea
Tehnician mecatronist și 10 elevi având calificarea Administrator rețele locale și de
comunicație, care au desfășurat stagiile de practică la SC Diacom Prestcom SRL Lupeni.
Dintre aspectele mai puțin favorabile, menționez:
- Utilizarea insuficientă a materialelor didactice: planşe, machete, piese, organe de maşini,
subansambluri, asamblări, a materialelor în format electronic;
- Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev.
Pentru o activitate mai eficientă se va urmări:
• Colaborarea cu toate structurile locale implicate în procesul instructiv-educativ si extinderea
colaborării internaţionale şi de integrare europeană a liceului în vederea armonizării
demersului educaţional cu cel european;
• Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de
învăţare;
• Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţare-evaluare.
• stimularea prin muncă, prin laude, prin note, prin concursuri;
• evaluarea obiectivă;
• explicarea importanţei competenţelor pentru viitor;
• ameliorarea nivelului de competenţe al elevilor, în special al celor din anii terminali pentru
promovarea testelor şi examenelor finale;
• Desfăşurarea de acţiuni educative extracurriculare atractive şi utile, precum şi participarea
activă a cât mai multor elevi la acestea în scopul pregătirii lor pentru viaţa socială;
Întreaga activitate a comisiei pe perioada anului şcolar 2018-2019 s-a desfăşurat în bune
condiţii, membrii catedrei preocupându-se de creşterea calităţii şi eficienţei procesului de
învăţământ la modulele de specialitate.
16. ACTIVITATEA SUBCOMISIEI DE ORGANIZARE OLIMPIADE ȘI CONCURSURI
OLIMPIADE
Cultură generală –niciun rezultat.
Cultură de specialitate, discipline tehnice:
1. Locul doi etapa județeană la olimpiada disciplinelor tehnice profil Servicii specializarea –
Turism și alimentație, s-a obținut de către eleva Nicuța Maria Alexandra (clasa a XI –a A)
coordonată de profesoarele: Ianc Liliana și Sas E
CONCURSUL PE MESERII
1. Locul doi etapa județeană obținut de elevii Alecu Cătălin Daniel, Cosma Ionuț specializarea
Mecanic auto , professor coordinator Mihăiasă Romeo.
Concursuri în cadrul proiectelor educaționale.
1. Premiile I, II, III, in proiectul ”Proiectarea în AutoCad” ținut la Colegiul Tehnic Mihai
Viteazu din Vulan, obținut de elevii Cățănaș C, Bota A, Munteanu A din clasa a X-a B,
coordinator professor Vasiu Consatanța
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Premiu I, în cadrul proiectului județean “MECATRONICA-ALEGEREA MEA PENTRU VIITOR”
Înscris în CAEJ 2018, nr. 5794 din 15.11.2017, L-Tehnic, poziția 3, obținut de elevii: Boldi
Marius Alexandru, Donțiu Robert Andrei, Rus Cătălin Florin

Nu s-a participat la alte concursui și olimpiade faza națională.
17. PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019:

1.
2.
3.
4.

Comisia de dezvoltare personală și evoluție în carieră
În cadrul comisiei pe parcursul semestrului unu s-au desfășurat următoarele activități:
Stabilirea programului de lucru și a graficului cu ședințele comisiei
Realizarea promovării cursurilor de formare atât în cadrul consiliilor profesionale, cât ți prin
afișarea în cancelarie.
Raportarea statisticilor cerute de ISJ sau CCD în termen atunci cân a fost cazul.
Realizarea bazei de date cu formarea cadrelor didactice ,atât cursuri cu credite cât și cu ore,
calificări superioare, pe perioada anilor școlari 2013-2014 până în 2018 -2019. Baza de date
conține informații rraportate de personalul didactic din unitate, unde nu există informații
cadrul didactic nu are obiect în baza de date.
OBSERVAȚIE
Pe parcursul semestrului unu și al semestrului doi nici un cadru didactic nu s-a înscris la
cursurile de formare pe baza tabelelor afișate în cancelarie, nu s-a adus la cunoștiință
comisiei de înscrierea la un curs de formare a unui cadru didactic în mod personal la cursuri
cu credite sau ore.
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S-a menținut baza materială privind cărțile și revistele de specialitate realizate de bibliotecar
la nivelul școlii, s-au menținut testele elaborate de persoana specializată și care prestează
serviciul de psiholog și consilier școlar în Liceul Tehnologic Lupeni.
18. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
Activitatea de conducere a şcolii a fost realizată de Consiliul Profesoral şi Consiliul de
Administraţie, coordonate de directorul şcolii în conformitate cu organigrama de funcţionare a
şcolii.
Directorii şcolii şi-au desfăşurat activitatea conform planului managerial întocmit. Au
întocmit toate documentele manageriale necesare activităţii manageriale, au coordonat şi
supravegheat activitatea tuturor comisiilor, au întocmit, verificat şi avizat orarul şcolii. Au verificat
programul REVISAL, EDUSAL şi l-au reactualizat, au întocmit încadrarea şi proiectul planului de
încadrare pe anul şcolar 2018-2019.
În funcţie de competenţele atribuite de regulament, deciziile sunt luate de director, de
Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie, care s-au întrunit lunar și ori de câte ori a fost
nevoie.
Există o bună circulaţie a informaţiei .
Consiliul profesoral şi Consiliul de Administraţie şi-au desfăşurat activitatea conform
prevederilor R.O.F.U.I.P. OMENCS nr. 5079/31.08.2016 , OMEN nr.5115/15.12.2014 OMEN
4619/ 22.09. 2014 şi OMEN 3160/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţîmânt preuniversitar.
Performanțele managementului:
a.Funcţionarea şcolii profesionale de trei ani profil electromecanic şi mecanic, conform solicitărilor
agenţilor economici.
b. Înființarea învățământului profesional dual pentru specializările : Ospătar ( chelner) vânzător în
unități de alimentație și Electronist aparate echipamente în parteneriat cu DIACOM PRESTCOM
SRL șin SC COMEXIM R SRL
b.Participare la priectul ROSE etapa a II-a
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CONCLUZII
Sintetizând cele menţionate, putem aprecia :
Puncte tari
- Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la
formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene;
- A fost asigurat cadrul legal de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ
financiare;
- S-au desfaşurat activități metodice în cadrul catedrelor şi comisiilor;
- Participarea unui număr mare de cadre didactice la cursuri de perfecţionare
Puncte slabe
- Rezultate destul de slabe la examenul de bacalaureat
- S-au înregistrat unele abateri disciplinare ale elevilor, care au afectat imaginea şcolii;
- Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev;
- S-a înregistrat un număr mare de absenţe în rândul elevilor;
- Nu s-a respectat întocmai graficul de pregătire suplimentară a elevilor din anii terminali;
- Colaborarea cu părinţii şi implicarea acestora în viaţa şcolii a fost slab reprezentată.
PLAN DE MĂSURI
Planurile de activitate pentru anul şcolar 2018-2019 vor fi întocmite având în vedere şi
includerea următoarelor măsuri pentru eliminarea aspectelor negative menţionate.
Nr.
crt

OBIECTIV

MĂSURI

RESPONSABIL

TERMEN

1.

Pregătirea elevilor
la
nivelul
standardelor
de calitate

Adaptarea strategiilor didactice la
nevoile educaţionale ale elevilor

Cadre didactice

Permanent

Întocmirea graficului de pregătire
suplimentară a elevilor şi urmărirea
modului de realizare
Implicarea mai activă a familiei în
viaţa şcolii
Îndrumarea şi controlul activităţii
didactice

Responsabili de
catedră

20 oct 2018

Comitetul de
părinţi
Conducere
Responsabili de
catedră
Responsabil cu
activitatea educativă
Responsabil cu
activitatea educativă

Permanent

2.

Îmbunătăţirea
stării
disciplinare a
elevilor

Intensificarea acţiunilor educative
Colaborarea cu Poliţia de
Proximitate
şi cu alte instituţii abilitate
Informarea şi implicarea mai activă
a familiei în prevenirea abaterilor
disciplinare a elevilor
Monitorizarea stării disciplinare şi
aplicarea sancţiunilor conform
regulamentului

Comisia Diriginţilor
Psiholog şcolar
Comisia de Disciplină
Psiholog şcolar

Conform
grafic
Conform plan
de activitate
Conform
Protocol de
colaborare
Permanent

Când este
cazul

37

