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RAPORT 

privind 

STAREA  ŞI CALITATEA ÎNVÃŢÃMÂNTULUI 

Semestrul I 

an şcolar 2014 – 2015 

 

I. Consideraţii generale : 

 

      Cursurile semestrului I din anul şcolar 2014-2015 au început la data de 

15 sept 2014 şi s-au încheiat la 30 ian. 2015, având o durată totală de 18 

de săptămâni. 

      Câteva repere ale activităţii noastre în această perioadă au fost : 

- Testarea iniţială a fost organizată în absenţa reglementărilor stricte 

din anii trecuți dar a fost valorificată pentru a stabili  condiţiile 

iniţiale ale procesului educativ. Cadrele didactice şi-au elaborat 

testele cu scopul de a realiza evaluare necesară şi utilă a nivelului şi 

calităţii cunoştinţelor şi competenţelor la început de an şcolar; 

- S-a asigurat menţinerea funcţionalităţii bazei materiale a 

liceului, chiar dacă nu am beneficiat de toate serviciile şi lucrările 

solicitate, iar aparatura IT şi audio-video, mobilierul şi materialul 

didactic  au mai fost schimbate sau îmbunătăţite; 

- Nu a fost asigurată paza pe timpul zilei prin agenţii Poliţiei 

comunitare cu toate că am făcut numeroase solicitări în acest sens. 

In schimb am reluat colaborarea cu trupa de jandarmi din localitate 

şi am reuşit să prevenim evenimentele nedorite sau să intervenim la 

timp în anumite situaţii; 

- Au fost aplicate în continuare programele guvernamentale « Lapte şi 

corn », burse şcolare, rechizite gratuite, dotarea cu manuale. 
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Abecedarele, din păcate, au ajuns in școală abia în semestrul al II-

lea. 

- Am căutat noi modalităţi de a dezvolta relaţia cu părinţii elevilor, de 

a face activitatea noastră mai transparentă şi mai deschisă pentru 

aceştia; 

- Pe parcursul sem. I au avut loc două inspecţii şcolare pentru cadrele 

didactice înscrise la concursurile pentru obţinerea gradelor 

didactice: Constantin Cecilia Damaris – preinspecție pentru gradul I - 

limba engleză și Petre Ana Mihaela – inspecția specială pentru 

acordarea gradului didactic I. 

II. Cadrul legislativ – în anexa 1. 

III. Principii Educaţionale 

          În contextul mondializării economiei şi creşterii concurenţei 

internaţionale, calitatea resurselor umane devine unul din cei mai 

importanţi factori ai Europei de mâine. Mai mult ca oricând, educaţia şi 

formarea profesională reprezintă  suportul indinspensabil pentru 

dezvoltare şi competivitate. De altfel, autoimpunerea societăţii 

informatizate şi a conceptelor de educaţie şi formare profesională pe tot 

parcursul vieţii a reliefat necesitatea unei adaptări rapide a calificărilor , 

competenţelor şi a sistemelor de organizare educaţională. 

           Învăţământul , în România , este mai mult dacât  o prioritate 

naţională. El reprezintă o problemă  a celor mai mulţi elevi, profesori, 

părinţi, beneficiari , o problemă de a cărei rezolvare depinde reforma 

cuprinzătoare a societăţii româneşti. 

            Principiile educaţionale care trebuie să guverneze întreaga 

activitate a instituţiilor de învăţământ preuniversitar sunt : 

- Principiul echitatii şi egalităţii de şanse; 

- Principiul calităţii; 

- Principiul relevantei, pentru nevoile de dezvoltare individuală şi 

social-economica; 

- Principiul eficientei manageriale şi financiare; 

- Principiul descentralizarii ; 

- Principiul transparentei şi raspunderii publice; 
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- Principiul respectarii drepturilor şi libertatilor copilului, tinerilor şi 

adultilor; 

- Principiul independentei de ideologii, religii şi doctrine politice; 

- Principiul învăţării pe parcursul întregii vieti; 

- Principiul educatiei incluzive, diferentiate/individualizate; 

- Principiul respectarii diversitatii culturale; 

- Principiul respectarii identitatii culturale a minoritatilor nationale; 

- Principiul fundamentarii deciziilor pe baza dialogului social; 

- Principiul participarii şi responsabilitatii părintilor; 

- Principiul sustinerii şi promovarii personalului didactic, pentru acces 

şi dezvoltare în carieră; 

- Principiul mobilităţii personalului didactic. 

 

IV. Managementul curriculum-ului 

     IV.1 Aspecte generale 

     Programul  de  funcţionare  s-a  desfăşurat  ca şi în anii trecuţi în  două  

schimburi :   

- Dimineaţa: clasele  din învăţământul primar de la ora 8,30 în 

corpurile de clădire B, C; 

                                clasele VII, VIII, IX, X, XI, XII de  la  ora  7,30 în corpul A; 

- După  amiaza: clasele V, VI de la ora 13.30 (12.30) in corpul A. 

      Cursurile  s-au  desfăşurat  în  condiţii  bune,  a  fost  respectat  orarul  

liceului  şi  durata  orelor  de  curs. Orarul a fost realizat astfel încât să 

îmbine cât mai mult posibil criteriile pedagogice cu posibilitatea 

profesorilor navetişti şi a celor cu ore în mai multe şcoli de a ajunge la 

program. 

         Organizarea  procesului  de  învăţământ  a  vizat  cu  prioritate  

asigurarea  legalităţii  întregii  activităţi  privind  încadrarea  personalului  

didactic,  întocmirea  şi  respectarea  orarului,  acordarea  burselor şi 

aplicarea programelor de sprijin social, protecţia  muncii  şi acţiunea în 

situaţii de urgenţă,  gestionarea  bazei  materiale,  încheierea  contractelor  

de  muncă,  completarea  cataloagelor,  organizarea  activităţilor  

extraşcolare. 



 - 4 - 

        Consiliul  profesoral  şi  Consiliul  de  administraţie,  comisiile  

metodice  şi  pe  probleme  s-au  constituit  şi  au  funcţionat  în  acord  cu  

regulamentele  în  vigoare. 

        Am înregistrat, din păcate o scădere a responsabilităţii în efectuarea  

serviciului pe şcoală la o parte dintre cadrele didactice Unii dintre noi nu 

înțeleg că este necesară supravegherea permanentă a elevilor.  

         De-a lungul semestrului au fost realizate următoarele activităţi, 

propuse în planul managerial anual: 

- Participarea la consfătuirile pe specialităţi; 

- Studiul programelor în vigoare; 

- Întocmirea planificărilor calendaristice; 

- Organizarea activităţii pe laboratoare şi cabinete, pregătirea 

materialului didactic; 

- Repartizarea orelor la fiecare disciplină profesorilor, conform 

încadrării aprobate de ISJ Prahova; 

- Reorganizarea comisiilor metodice; 

- Reorganizarea comisiilor pe probleme; 

- Întocmirea orarului; 

- Repartizarea diriginţilor la clasele noi; 

- Constituirea claselor pregătitoare, repartizarea elevilor repetenţi şi a 

celor veniţi prin transfer; 

- Asigurarea manualelor gratuite pentru majoritatea elevilor cls. I-X, 

conform repartizării de la ISJ; 

- Stabilirea programului de funcţionare al bibliotecii, întocmirea 

programului de activităţi; 

- Asigurarea cu documente şcolare, repartizarea cataloagelor, 

carnetelor de elev; 

- Întocmirea graficului serviciului pe şcoală; 

- Stabilirea graficului pregătirii suplimentare pentru examene; 

- Stabilirea bazei de date cu toate informaţiile necesare elevilor şi 

profesorilor şi a modului de accesare;  

- Aplicarea schemelor orare aprobate; 

- Proiectarea unităţilor de învăţare; 
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- Utilizarea dotării IT la cât mai multe ore de curs, cu extindere la înv 

primar ; 

- Încheierea situaţiei şcolare la toate clasele şi completarea 

documentelor şcolare ; 

- Şedinţe cu părinţii la toate clasele; 

        Asistenţele la lecţii au semnalat următoarele aspecte pozitive : 

- Pregătirea de specialitate este corespunde cerinţelor postului la 

toate cadrele didactice; 

- Documentele de proiectare didactică sunt întocmite corect, conform 

programelor şcolare; 

- Se foloseşte material didactic, aparatura IT, audio-video; 

- Se urmăreşte progresul elevilor, chiar dacă nu toate cadrele didactice 

pot proba această preocupare cu documente; 

- Relaţia profesor-elev este în general corect creată şi exploatată, cu 

câteva excepţii în care sunt implicaţi elevii – problemă ai liceului; 

- Toleranţa şi înţelegerea se manifestă evident din partea cadrelor 

didactice; 

- Profesorii comunică în mod real cu elevii şi le acordă sprijin şi 

consiliere; 

           Se poate urmări cu mai multă insistenţă activitatea de performanţă, 

există elevi cu potenţial. 

Aspecte care trebuie îmbunătăţite : 

- Valorificarea rezultatelor la testările scrise, întocmirea de planuri de 

măsuri pentru corectarea deficienţelor şi reducerea decalajelor; 

- Utilizarea mai corectă a instrumentelor de evaluare şi diminuarea 

subiectivismului sau tendinţelor de  folosi nota ca mijloc de 

penitenţă; 

- Un management mai ferm al activităţii la unele ore de curs în care 

elevii "preiau controlul" şi se pierde efectiv timpul; 

- Aplicarea cu mai multă fermitate şi consecvenţă a prevederilor 

regulamentului şcolar. Există elevi cu abateri disciplinare evidente, 

consemnate în documentele instituţiei, care nu au primit nici o 
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sancţiune şi beneficiază şi de burse şcolare. Această situaţie este 

profund incorectă şi păguboasă sub aspect educativ. 

-  Mai multă preocupare şi implicare pentru performanţă la concursuri 

şi olimpiade, valorificarea interesului şi capacitătilor intelectuale a 

elevilor foarte buni. 

IV.2 Activitatea comisiilor metodice si catedrelor 

 2.1 Comisia metodică a CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PRIMAR 

In semestrul I al anului scolar 2014-2015, activitatea invatatorilor in cadrul 

comisiei metodice s-a desfasurat conform planificarii intocmite la inceputul anului 

scolar si a urmarit urmatoarele obiective: 

1) Imbunatatirea procesului de predare-invatare-evaluare prin asigurarea 
cunoasterii de catre fiecare cadru didactic a noutatilor din domeniu. 

2) Ridicarea nivelului de pregatire al elevilor prin stabilirea unor cai de 
cunoastere stiintifica a acestora si prin monitorizarea progreselor scolare 
inregistrate. 

3) Combaterea rutinei si a conservatorismului in activitate, prin generalizarea 
experientei pozitive a membrilor comisiei metodice si prin studierea si 
aplicarea unor metode noi, activ-participative si creative de predare-
invatare-evaluare. 

Fiecare membru al comisiei metodice si-a intocmit planificarile in concordanta 

cu  

programa scolara in vigoare si cu nivelul clasei la care preda. Au existat dificultati la 

clasele care functioneaza dupa noile programe, datorita faptului ca nu au existat 

manuale pana spre finalul semestrului, insa acestea au fost depasite prin eforturile 

sustinute ale cadrelor care predau la clasele pregatitoare, I si a-II a. 

 *Prima activitate a comisiei a avut loc in data de 16.09.2014, cand au fost 

prezentate Programul managerial, Proiectul de program al activitatilor 

extracurriculare si au fost elaborate testele de evaluare initiala pentru principalele 

discipline de studiu, pe clase. 

 *A doua activitate a avut loc in data de 17.10.2014, cand au fost studiate 

ofertele on-line pentru manualele scolare pentru clasele I si a II-a si a fost facuta 

comanda pentru anul scolar 2014-2015.  

 *In primele saptamani de scoala au fost intocmite si sustinute teste de 

evaluare initiala la toate clasele. Acestea, alaturi de evaluarile de pe parcursul 

semestrului si incheind cu evaluarile de la sfarsitul semestrului, au facut posibila o 
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mai buna monitorizare a progresului scolar si stabilirea masurilor corecte de 

recuperare a deficientelor aparute pe parcursul procesului intructiv-educativ.  

 *Pe 24.10.2014 d-na inv.Petre Mihaela a sustinut referatul cu tema 

,,Personalitatea scolarului mic si modelarea ei prin factori psihosociali; posibile 

directii de evolutie’’.  

 *Pe 20.11.2014 d-na inv. Brasov Mariana a sustinut referatul cu tema 

,,Transdisciplinaritatea si jocul didactic‘’. 

 *Pe 16.12.2014 d-na inv. Nuta Constanta a sustinut referatul cu tema ,,Climatul 

educativ si influenta lui asupra formarii personalitatii elevului ’’ . 

 *Pe 12.01.2015 d-na inv. Matei Nicoleta a sustinut referatul cu tema ,,Predarea 

integrata a limbii si literaturii romane ‘’. 

 In ceea ce priveste activitatile extracurriculare la nivelul comisiei, acestea s-au 

organizat si desfasurat conform planificarii intocmite la inceputul semestrului, dupa 

cum urmeaza : 

 *26.09.2014- ,,Coboara toamna...’’- concursuri de recitari, cantece, expozitie 

de pictura, parada ,,Zana Toamna’’. 

 *20.10.2014- ,,Ziua Armatei Romane’’-PPT- imagini document referitoare la 

aceasta zi ; vizite la biblioteca scolii. 

 *14.11.2014- ,,Festivalul toamnei’’- Parada dovlecilor hazlii ; expozitie cu jucarii 

din fructe si legume ; degustare de fructe si legume autohtone. 

 *28.11.2014- ,,Suntem mandri ca suntem romani’’-activitati dedicate Zilei 

Nationale a Romaniei-desene/colaje, confectionare de stegulete, defilare in costume 

nationale etc. 

 *05.12.2014- ,,Unitate in diversitate’’-multiculturalism- activitate de 

prezentare a traditiilor romanesti/ turcesti ; degustare de bucate traditionale ; 

recitaluri muzica/dans traditional. 

 *19.12.2014- ,,In asteptarea lui Mos Craciun’’ –confectionarea de materiale 

specifice sarbatorilor de iarna ; expozitii cu lucrarile elevilor ; decorarea salilor de 

clasa si a holurilor ; serbari scenete, colinde traditionale de Craciun. 

 *15.01.2015- ,,Eminescu, sufletul poporului roman’’-activitati inchinate 

poetului : momente artistice, expozitie de desene inspirate din creatiile marelui poet. 
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 *22.01.2015- ,,Hai sa dam mana cu mana’’- PPT-evenimentele istorice de la 

1859 ; sceneta ,,Cuza Voda si Unirea’’ ; parada costume populare si de epoca. 

 *A fost reinnoit Acordul de parteneriat incheiat cu Trupa de Teatru de papusi 

Constantin Marica ,,Trilby PFA’’  Ploiesti si au fost vizionate spectacole dupa cum 

urmeaza : 

 30.10.2014- ,,Punguta buclucasa’’ 

 09.12.2014- ,,Muzicantii din Bremen’’ 

 *A fost reinnoit si Contractul de colaborare cu Teatrul Magic Rothini 

reprezentat de domnul Bogdan-Roth Mihai, care a prezentat in fata copiilor un 

atractiv program interactiv de magie in data de 15.01.2015. 

 *Au fost incheiate parteneriate la nivelul comisiei, dupa cum urmeaza : 

 -Protocol de parteneriat cu S.C. Norand SRL (Editura Kreativ) 

 -Acord de parteneriat cu Editura EDU ( SC EDUSOFT MARKETING SRL) in 

scopul implementarii proiectului ,,Utilizarea manualului digital si a softului 

educational in procesul de predare-invatare’’ 

 -Parteneriat educational scoala-gradinita  incheiat cu Gradinita nr. 1 si 

Gradinita nr. 2 cu program prelungit Filipestii de Padure ; 

 -Contract de parteneriat educational cu Asociatia pentru promovarea lecturii-

Bucuresti 

 -Contract de parteneriat privind organizarea centrelor pilot de invatare si 

evaluare COMPER 

 * A fost continuata  colaborarea cu d-na bibliotecar Patru Daniela, cu sprijinul 

careia s-au organizat si desfasurat lectii de lectura, dar si multe dintre activitatile 

extracurriculare la nivelul comisiei metodice. 

 Pe langa toate aceste activitati, fiecare cadru didactic a avut o serie de 

activitati extracurriculare desfasurate dupa o planificare proprie, cu clasa sau in 

colaborare cu alte clase, dupa cum urmeaza : 

*Inv. Nuta Constanta  

           a) Concursul national COMPER –premii si mentiuni 

           b) Concursul national SMART-premii si mentiuni 
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           c) Concursuri de desene, colaje- premii si mentiuni 

 

*Inv. Grigorescu Adriana 

           a) Concursul national COMPER –premii si mentiuni 

           b) Concursul national SMART-premii si mentiuni 

           c) Concursuri de desene, colaje- premii si mentiuni 

* Prof. inv. primar Bumbacea Cristina 

 a) Concurs national ,,Toamna mandra, harnica si de bunuri darnica’’-colaje-3x 

Premiul II 

b) Concurs national ,,Toamna ruginie’’-desen, pictura-3x Premiul II 

 -1x Premiul III 

 -2x Mentiune 

c) Concurs national ,,Culorile toamnei’’-desen, pictura-1x Premiul II 

d) Concurs national ,,Simfonia iernii’’-desen, pictura -1x Premiul I 

 -2x Premiul II 

e) Concurs national ,,Magia sarbatorilor de iarna in suflet de copil’’-desen, 

pictura 

 -1x Premiul II 

                            -2x Mentiune 

f) Concurs national ,,Magia iernii’’-desen, pictura-2x Premiul I 

                                                                                           -1x Premiul II 

                                                                                -1x Premiul III 

     -1x Mentiune 

*Inv. Brasov Mariana 

           a) Concursul national COMPER-comunicare   16x Premiul I 

                     3x Premiul II 
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                      1x Premiul III 

                2x Mentiune 

                                                     -matematica  11x Premiul I 

                5x Premiul II 

                4x Premiul III  

                3x Mentiune 

 b) Concurs national ,,Culorile toamnei’’-desen, pictura-1x Premiul II 

c) Concurs national ,,Magia sarbatorilor de iarna in suflet de copil’’-desen, 

pictura 

 -1x Premiul III 

                            -1x Mentiune 

d),,Uite, vine mos Craciun!’’-serbare, 18.12.2014 

 

* Inv. Brasov Viorica 

            a) Concursul national COMPER -limba si comunicare-2x Premiul I 

                                                                                                       -12x Premiul II 

            -3x Premiul III                                                                                                             

                                                                               -2x Mentiune 

                 -matematica - 3x Premiul I 

                                                                                      -1x Premiul II 

                             -10x Premiul III                                                                                                             

                                                                                      -1x Mentiune 

b) Concursul national SMART -limba si comunicare -2x Premiul I 

                                                                                            -2x Premiul II 

                                                                                                 -2x Premiul III 

                                                                                                 -2x Premiul III la proba de baraj 
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                                                              -matematica - 4x Premiul III 

                                                                                      - 2x Mentiune 

 c) Concursul ,,Povestile Cangurului’’ -    3x Excelent 

d) Concursul ,,Teste din poveste’’-2x Premiul I 

                                                                    -1x Premiul II 

                                                                      -1x Premiul II 

 e) Excursie Bucuresti-Opera Nationala; Muzeul National de Istorie si Arheologie 

 f) Serbarea clasei-,,In asteptarea lui Mos Craciun’’ 

 g) Activitate in cadrul Parteneriatului educational scoala-gradinita- ,,24 

Ianuarie-Ziua Unirii’’  

* Prof. inv. primar Matei Nicoleta 

            a) Concursul national COMPER -limba si comunicare-1x Premiul I 

                                                                                                  -6x Premiul II 

                                                                                                  -4x Premiul III 

                                                                                                  -9x Mentiune 

                                                                   -matematica- 2x Premiul I 

                                                                                                     -2x Premiul II 

                                                                                          -2x Premiul III 

                                                                                          -9x Mentiune    

                        b) Concursul national SMART -limba si comunicare-  2x Premiul I 

                                                                                                                    -2x Premiul II                        

                                    -2x Premiul III 

                                                             -matematica  - 4x Premiul III                      

c) Concursul national  ,,Toamna ruginie”- pictura 1x Premiul I 

                -colaj 1xMentiune 

d) Concursul ,,Teste din poveste’’-2x Premiul I 
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                                                                      -2x Premiul II 

e) Concursul ,,Povestile Cangurului’’-5x Excelent 

        -2x Foarte bine 

 

* Prof. inv. primar Mitrescu Elena 

           a) Concursul national COMPER -limba si comunicare-  1x Premiul I 

                                                                                                        -  2x Premiul II 

                                                                                              -  4x Premiul III 

              -12x Mentiune 

                                                                 -matematica- 1x Premiul I 

                                                                                                    -2x Premiul II 

                                         -1x Premiul III 

                                                                                                    -2x Mentiune 

           b) Concursul national SMART -limba si comunicare -1x Premiul II 

                                           -1x Premiul III 

 

                                                             -matematica- 2x Premiul I  

            

                                                             -cultura generala- 2x Premiul III 

c) Concursul ,,Teste din poveste’’-1x Premiul I 

                                                                      -2x Premiul II 

         -4x Premiul III 

         -2x Mentiune 

           d) Concurs ,,Povestile cangurului” -8 x Excelent 

e) Concurs national ,,Culorile toamnei’’-desen, pictura-1x Premiul II 
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f) Concurs national ,,Magia iernii’’-desen, pictura-1x Premiul I 

                                                                                                   -1x Premiul II 

                                                                                        -1x Premiul III 

 

g)Concurs cu participare directa ,,Cuvant si culoare’’-Scoala ,,Sfanta 

Vineri’’Ploiesti 

            -creatie literara- 1x Premiul II 

                                                                                        -pictura- -1x Premiul II 

                                                                                              -1x Premiul III 

 

  h) Activitati in parteneriat cu Gradinita nr.2 -Traditii locale de Sf. Andrei 

 i) Excursie Bucuresti-Opera Nationala( vizionarea spectacolului ,,Hansel si 

Gretel’’); Muzeul National de Istorie si Arheologie Bucuresti –cu clasa a III-a A-

05.11.2014 

 j)Excursie Bucuresti-Opera Nationala( vizionarea spectacolului ,,Motanul 

incaltat’’); Muzeul National de Istorie si Arheologie Bucuresti  - cu clasa a VII-a A- 

16.11.2014 

 k),,Uite, vine mos Craciun!’’-serbare, 19.12.2014 

 

* Prof. inv. primar Petre Ana Mihaela 

            a) Concursul national COMPER -limba si comunicare-1x Premiul I 

                                                                                                          -2x Premiul II 

                 -6x Premiul III 

                                                                                  -6x Mentiune 

    -matematica  -1x Premiul III 

                                                                                     -1x Mentiune 

           b) Concursul national SMART -limba si comunicare -1x Premiul II 
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                                                                                                       -1x Premiul III 

                                                                    -cultura generala - 1x Premiul II 

 c) Concurs ,,Povestile cangurului” -2x Excelent 

d)Concursul ,,Teste din poveste’’-1x Premiul III 

e) Concurs national ,,Culorile toamnei’’-desen, pictura-1x Premiul I 

f)Excursie Bucuresti-Opera Nationala ( vizionarea spectacolului ,,Hansel si 

Gretel’’); Muzeul National de Istorie si Arheologie Bucuresti -05.11.2014 

g) Serbarea clasei -,,In asteptarea lui Mos Craciun’’ 

*Inv. Popa Minodora 

           a) Concursul national COMPER – limba si comunicare-  2x Premiul II 

                                                                                                          -11x Premiul III 

            -matematica - 2x Premiul II 

                                                                                         -3x Premiul III 

b) Concurs national ,,Culorile toamnei’’-desen, pictura-1x Premiul II 

 

c) Concurs national ,,Magia iernii’’-desen, pictura - 2x Premiul I 

                                                                                                     -1x Premiul II 

                                                                                          -1x Premiul III 

               -1x Mentiune 

f) Concurs national ,,Magia Craciunului’’-desen, pictura- 3x Mentiune 

g) Excursie Bucuresti-Opera Nationala( vizionarea spectacolului ,,Motanul 

incaltat’’); Muzeul National de Istorie si Arheologie Bucuresti- 16.11.2014 

h) Serbarea clasei -,,In asteptarea lui Mos Craciun’’ 

*Inv. Banu Maria 

           a) Concursul national COMPER –– limba si comunicare- 1x Premiul I 

                                                                                                             -2x Premiul II 
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                           -4x Premiul III 

           b) Concursul national SMART- limba si comunicare -1x Premiul I 

                                                                                                       -2x Premiul III 

                                                             -matematica-   1x Premiul II 

                     1x Premiul III 

                                                             -cultura generala - 2x Premiul II 

                                                                                             - 1x Premiul III 

c) Excursie Bucuresti-Opera Nationala( vizionarea spectacolului ,,Hansel si 

Gretel’’); Muzeul National de Istorie si Arheologie Bucuresti -05.11.2014 

 

 *Toate clasele de la ciclul primar au participat la lectii AEL de limba romana, 

matematica, stiinte , ed. civica, istorie sau geografie, in colaborare cu d-na bibliotecar 

Patru Daniela sau la clasa, utilizand videoproiectorul. 

 *In luna decembrie toti invatatorii au organizat serbari cu prilejul sarbatorilor 

de iarna, la care copiii au primit cadouri ( cu bani obtinuti din sponsorizari sau din 

contributiile parintilor). 

 *Saptamanal s-au desfasurat ore de pregatire suplimentara, atat de 

recuperare, cat si pentru obtinerea de performanta. 

 *S-au desfasurat, de asemenea, sedinte saptamanale de consultatii cu parintii 

si de consiliere 

a elevilor, conform programarilor intocmite de fiecare cadru didactic. 

  *Toti invatatorii au participat la sedintele de cerc pedagogic din semestrul I.  

 *Toti invatatorii s-au implicat in amenajarea holurilor cu panouri cu lucrari ale 

copiilor. 

 2.2 Comisia metodică de limba română  

              În  anul şcolar 2014-2015,semestrul I, Comisia metodică de limba şi literatura 

română  şi-a desfăşurat activitatea conform programului stabilit având ca scop 

principal atingerea obiectivelor propuse. 

   La început de an şcolar, toate clasele din gimnaziu şi toate clasele de liceu au 

susţinut testări iniţiale, în urma cărora s-au obţinut următoarele medii: 
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V A V B VI A VI B VII A  VII B VIII A VIII B VIII C IX X XI XII 

8.37 6.31 6.68 6.17 6.72 6.33 7.09 5.45 6.83 5.15 4.49 5.96 5.00 
 

    În contextul acestei evaluări iniţiale, cu rol deopotrivă diagnostic şi prognostic, s-au 

avut în vedere competenţele fundamentale vizate de disciplina limba şi literatura 

română şi competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu 

corelate cu cele  din programa pentru anul de studiu curent. În acest fel ,s-au putut 

identifica acele cunoştinţe ,abilităţi/deprinderi care stau la baza anticipării 

performanţelor elevilor şi, mai ales, facilitează proiectarea activităţilor didactice prin 

corelare cu situaţia reală a elevilor, prin trasee particularizate, cu caracter remedial 

sau stimulativ. 

       Membrii Comisiei metodice de limba şi literatura română au acordat o deosebită 

importanţă Evaluării Naţionale şi examenului de Bacalaureat efectuând, săptămânal, 

ore de pregătire suplimentară cu elevii în vederea aprofundării cunoştinţelor. 

      Elevii  cu un ritm lent de învăţare au avut alocate ore speciale de pregătire 

suplimentară prin care,utilizându-se diferite metode didactice,s-a urmarit  creşterea 

randamentului şcolar şi,implicit,obţinerea de rezultate mai bune la diferitele evaluări la 

limba şi literatura română. 

      Pentru stimularea activităţii creatoare, dar şi lărgirea orizontului cultural au fost 

desfăşurate activităţi de un real succes, apreciate de cei prezenţi, în care au fost 

prezentate repere din viaţa şi activitatea unor nume ilustre ale literaturii 

române.Astfel,s-a desfăşurat activitatea: Mihail Sadoveanu şi Liviu Rebreau-nume de 

legendă ale literaturii române. O activitate ce a relevat talentul elevilor în ceea ce 

priveşte creaţia literară ,dar şi  darul acestora de a recita cu patos creaţii valoroase din 

patrimoniul lieraturii române, a fost - Toamna în literatură-(prof. Nuţă Alina.).       

Sărbătoarea Crăciunului şi sosirea Anului Nou au constituit repere ale lunii decembrie. 

În această lună a avut loc activitatea –  Magia iernii ce a cuprins mai multe momente 

artistice,colide şi poezii  interpretate de elevii claselor de gimnaziu şi liceu. Cu mult 

interes ,au fost receptate şi  activităţile  desfăşurate,atât la gimnaziu, cât şi la liceu ( în 

parteneriat cu biblioteca liceului) în cinstea marelui poet,Mihai Eminescu.  

      Pentru a-i face pe elevi să aprecieze frumosul, s-au  organizat deplasări la Teatrul 

,, Toma Caragiu “ din Ploieşti unde s-au vizionat diverse piese de teatru (prof. Nuţă 

Alina).  

      Elaborarea de itemi şi realizarea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în 

concordanţă cu standardele naţionale, care să ofere o radiografie obiectivă a 

progresului şcolar, a constituit o preocupare constantă a tuturor membrilor catedrei. 

     În activitatea didactică la clasă s-a pus accent pe aplicarea strategiilor moderne ce 
au ca scop nu doar transmiterea unor informaţii, cât mai ales formarea la 
elevi a unor abilităţi şi competenţe necesare investigării textului literar, susţinerii 
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argumentate a unor opinii critice sau a unor puncte de vedere proprii. Procesul de 
predare-învăţare s-a desfăşurat normal, materia fiind parcursă conform planificărilor. 
Evaluarea şi notarea s-au desfăşurat corect şi la timp. 
 Activităţile au fost variate, cu caracter formativ pentru toţi profesorii din 

comisie şi deosebit de utile pentru creşterea eficienţei şi optimizarea procesului 

instructiv-educativ. 

 

  2.3 COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ 

 

 În semestrul I, al anului şcolar 2014-2015, la nivelul Catedrei de matematica, s-

au desfăşurat următoarele activităţi: 

1. După participarea sefului comisiei metodice la Consfătuirea judeţeană a 

profesorilor de matematica, au fost  discutate planificările pe anul școlar 2014-2015. 

Profesorii şi-au întocmit şi predat la timp planificările şcolare anuale şi semestriale, 

acestea acoperind integral programa şcolara la nivel de competenţe specifice şi 

conţinuturi. 

            2. În săptămâna 22-26 septembrie s-a desfăşurat testarea iniţiala a elevilor, iar 

rezultatele testării iniţiale au fost analizate în cadrul catedrei. Rezultatele testelor 

iniţiale au fost slabe. In vederea imbunatatirii situatiei a fost discutat un plan de 

recuperare a cunoștințelor elevilor care au lacune din anii precedenți. 

 3. În şedinţa de catedra din luna octombrie s-au analizat rezultatele elevilor din 

promoţia 2014 la proba matematica de la examenul de Evaluare Nationala. 

Comparativ cu anii precedenti rezultatele au fost mai bune. Încă de la începutul 

anului școlar a fost stabilit programul orelor de pregătire suplimentară pentru clasele 

a VIII-a.  

4. In octombrie 2014, d-na prof. Grădinaru Nicoleta a sustinut o lectie 

demonstrativa cu tema: "Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor - 

aprofundare", la clasele a VII-a. 

5. Membrii catedrei de matematică au participat la Cercul pedagogic al 

profesorilor de matematica, organizat la Scoala Gimnaziala Poienarii Burchii 

(3.11.2014). 

6. In decembrie am organizat la nivel de scoala o simulare la matematica 

pentru elevii claselor a VIII-a (17.12.2014). 

7. In ianuarie 2015, in cadrul comisiei metodice a fost sustinut referatul cu 

tema: "Traditional sau modern in predare?" de catre d-na prof. Surlaru Adriana. 

8. S-au organizat ore de consultaţii pentru pregătirea elevilor cu ritm lent de 

învăţare şi pentru pregătirea examenului de Evaluare Nationala a elevilor din clasele 

a VIII-a. 
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9. S-au ţinut, în fiecare luna, şedinţe de catedra în care s-au analizat probleme 

legate de pregătirea elevilor, diferite aspecte metodico-ştiinţifice ale predării 

matematicii în gimnaziu si liceu şi s-a monitorizat parcurgerea programelor şcolare. 

PUNCTE TARI:  

1) Activitatea profesorilor de matematica urmăreşte consecvent formarea şi 

desăvârşirea personalităţii elevilor prin: 

- cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de 

calcul specific matematice; 

-dezvoltarea capacitaţii de explorare, investigare şi rezolvare de probleme; 

-dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studiul matematicii în contexte 

variate; 

- formarea obişnuinţei de a apela la concepte şi metode matematice în 

abordarea unor situaţii cotidiene, pentru rezolvarea unor probleme practice. 

 2) Preocuparea pentru ridicarea nivelului de pregătire a elevilor şi pentru 

înlăturarea lipsurilor acumulate în anii anteriori. 

 3) Încurajarea elevilor să participe la concursuri şcolare, formarea motivaţiei 

pentru studierea matematicii. 

 4) Aprecierea pozitivă a elevilor la adresa cadrelor didactice care folosesc 

metode activ-participative de predare-învăţare, care ştiu să-i valorizeze şi care fac 

publice progresele înregistrate de către aceştia (prin evaluare pozitivă, prin 

încurajare, prin sprijin acordat, etc.).  

 PUNCTE SLABE: 

 1) Numărul mare de elevi cu note foarte mici la matematică. 

 2) Numărul de absenţe la orele de matematică, care au drept consecinţă 

rezultatele slabe ale elevilor; dezinteresul  unor elevi față de școală. 

 PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PROCESULUI DIDACTIC: 

 1) Stilul de comunicare al profesorului trebuie să se potrivească capacitaţilor, 

nivelurilor şi stilurilor elevilor. 

 2) Elevii trebuie sa fie încurajaţi sa participe la ore, sa fie implicaţi în experienţa 

de învăţare, nu doar să stea în clasă şi să primească informaţii.  

 3) Fiecare profesor să identifice cât de mult ştiu deja elevii şi să folosească 

aceste cunoştinţe anterioare pentru a implica elevii în procesul de învăţare. 

4) Depistarea elevilor care întâmpină dificultăţi în asimilarea cunoştinţelor şi 

înţelegerea noţiunilor la matematică, monitorizarea acestora şi acordarea de sprijin 

în vederea evitării abandonului şcolar si a situaţiei de corigent la matematica. 

 5) Încurajarea elevilor să participe la orele de consultaţii  organizate în fiecare 

săptămână de  profesorii de matematică.    
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 6) Intensificarea pregătirii elevilor din clasele a VIII-a pentru Evaluarea 

Nationala. 

7) Pregătirea elevilor capabili de performanţă în vederea obţinerii unor 

rezultate superioare la concursurile de matematică. 

 8) Preocuparea sporită pentru dezvoltarea la elevi a motivaţiei învăţării şi a 

unei atitudini pozitive faţă de matematică. 

 

  2.4 Comisia metodică de Limbi străine moderne 

     La începutul anului şcolar, profesorii de limbi străine moderne au participat la 

consfătuirea cu inspectorul de specialitate, organizată la C.N.I.L. Caragiale,  Ploieşti. 

     În cadrul şedinţelor de comisie metodică au avut loc discuţii, cu privire la 

activitatea desfaşurată de profesorii de limbi străine cu clasele de elevi şi s-au 

prezentat referate de specialitate (<< The teacher in the classroom >>, << What if ?>> 

- probleme ce pot apărea, pe parcursul unei lecţii, <<Learn English on the Internet >>, 

<< La télévision en classe de FLE >>, << Aspects psychologiques et pédagogiques du 

processus d’enseignement – apprentissage d’une langue seconde>>). 

     În luna octombrie 2014, prof. Constantin Damaris a avut preinspecţie, în vederea 

înscrierii la examenele pentru acordarea gradului didactic I, cu inspectorul de 

specialitate Arcosi Adriana. 

     La concursul<<Cangurul lingvist>>, secţiunea franceză -germană, cele mai bune 

rezultate au fost obţinute de elevii Bölükbaşi Zehra-Name, Neacşu Alexia si Gîlea 

Fabian. 

     În luna noiembrie 2014, profesorii de limba franceză au participat la cercul 

pedagogic cu tema <<Techniques d’animation des groupes>>, organizat la Colegiul 

Naţional Militar ,,Dimitrie Cantemir”, Breaza, iar profesorii de limba engleză au 

participat , tot în noiembrie, 2014, la cercul pedagogic cu tema <<Monitoring  Study 

and Research in the Context of English Optional Classes>>,organizat de Colegiul 

Naţional Nichita Stanescu, Ploiesti. 

     Prof. Constantin Damaris a organizat concursul <<Smart>>, unde cele mai bune 

rezultate au fost obţinute de elevii Matei Sara, Zotescu Teodora, Apostoiu Matei, Petre 

Ştefan, Hogea Cristina, Dragomir Cosmin – premiul I. 

     În ianuarie, 2015, la împlinirea a 165 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, 

elevii Gîlea Fabian, Coman Beatrice, Frăţila Sandra, Braşoveanu Maria, Petrache 

Nicoleta, Mihăilă  Narcis si Lungu Nicoleta au recitat poezii de Eminescu, în limba 

franceză  si în limba engleză. Elevii au fost pregătiţi de profesorii Coman Maria si 

Catinca Denis Mihaela. 

     În semestrul I, elevilor clasei a XII-a le-a fost prezentată metodologia de 

desfăşurare a examenului de bacalaureat (la limbile străine) şi s-a efectuat pregatire 

suplimentară. 
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2.5 Comisia   metodică  ştiinţe 
        În semestrul I, 2014- 2015, membrii comisiei metodice au desfăşurat următoarele 

activităţi: 

 Toţi membrii au participat la Consfătuirile judeţene pe discipline, care au avut 

loc la începutul anului şcolar. 

 Au fost studiate programele şcolare în vigoare, manualele opţionale şi   s-au 

stabilit manualele utilizate la fiecare an de studiu, pentru fiecare disciplină. 

 Au fost întocmite şi predate la termen planificările calendaristice semestriale şi 

anuale, precum şi planificarea unităţilor de învăţare. 

 Au fost elaborate variantele de subiecte şi baremurile de evaluare şi notare a 

testelor iniţiale. 

 Au fost aplicate teste iniţiale la clasele V-XII, au fost corectate şi analizate, 

stabilindu-se punctele tari, punctele slabe şi măsurile remediale. 

 Rezultatele testelor au fost comunicate elevilor. 

 Membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice programate şi la 

activităţile de la Casa Corpului Didactic. 

 Pe 21.10.2014 prof. Nedelcu Georgeta a prezentat referatul “Organizarea 

activităţii pe grupe la orele de biologie”. 

 Pe 14.11.2014 prof Chelaru Adriana a susţinut la clasa a VII-a B lecţia deschisă 

“Forţele elastice”. 

 Pe 16.01.2015 prof  Ţurlea Niculina a prezentat referatul “Experimentul de 

laborator” 

 S-au susţinut ore de pregătire suplimentară la disciplina chimie pentru 

aprofundare şi participare la olimpiadă.   

 

2.6 Comisia   metodică  Om şi societate 

In cadrul comisiei s-au desfasurat urmatoarele activitati pe semestrul I: 

- 24 septembrie 2014 - Reorganizarea Comisiei Metodice: s-a reorganizat 
comisia metodica, s-au analizat planurile cadru ale disciplinelor componente 
ariei curriculare, s-au discutat planificarile si s-au stabilit temele de discutii pe 
cele doua semestre 

- 8 Octombrie 2014 – „Libertate și responsabilitate”, a fost referatul susținut de 
doamna profesor Georgescu Simona, în cadrul comisiei metodice 

- 18 Octombrie 2014 – „Excursie la vulcanii noroioși” desfășurată de doamna 
profesor Mociorniță Izabella 

- 22 Octombrie 2014 – „Literatura și pictura în timpul barocului muzical” a fost 
comunicarea susținută de doamna profesor Alexandrescu Adriana 

- 5 Noiembrie 2014 – „Metode interactive utilizate în lecțiile de geografie” a fost 
comunicarea susținută de de doamna profesor Ignat Gabriela 
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- 12 Noiembrie 2013 – „Educația pentru pădure” a fost referatul susținut de 
doamna profesor Mociorniță Izabella 

- 19  Noiembrie 2014  - “Relaţii sino-americane 1968-1972” a fost referatul 
susținut de domnul profesor Brezeanu Marius 

- 27  Noiembrie 2014 – „1 Decembrie – Ziua Naţională a României” a avut loc 
careul festiv în care domnii profesori Brezeanu Marius, Soroiu Paul au 
prezentat importanța zilei naționale. 

- 19 Decembrie 2014 – „E sărbătoare, e vremea colindelor…” a fost programul 
artistic organizat cu ocazia sărbătorii Crăciunului de doamna profesor 
Alexandrescu Adriana 

- 14 Ianuarie 2015  - „Istoricul Şcolii din Filipeştii de Pădure” a fost referatul 
susținut de domnul profesor Brezeanu Marius 

- 23 Ianuarie 2015 – „Hai să dăm mână cu mână…” a fost programul artistic 
organizat cu ocazia sărbătorii zilei Unirii de la 24 ianuarie 1859 de doamna 
profesor Alexandrescu Adriana. 

- membrii comisiei si-au desfasurat activitatile extrascolare prevazute in graficul 
planificat pe semestrul I; 

- toti membrii Comisiei au participat la cercurile pedagogice; 
- au fost pregatite echipele claselor V, VI, VII,  pentru concursul judetean “Micii 

prieteni ai istoriei” ce se va desfasura  laTelega , in 28 februarie 2015. 
- in vederea participarii la olimpiadele scolare membrii comisiei metodice s-au 

ocupat de selectia si pregatirea elevilor.  
- permanent s-a avut in vedere o imbunatatire a performantelor elevilor. 

 

2.7 Comisia metodica tehnologii 

              Comisia metodica a Ariei curriculare Tehnologii a realizat in semestrul  I al 

anului scolar 2014-2015 obiectivele pe care si le-a propus, insemnand : 

                      -prelucrarea N.T.S. si P.S.I. ; 

                      -participarea la consfatuirile anuale de specialitate ; 

                      -participarea la cercurile pedagogice de specialitate ; 

                      -proiectarea unitatilor de invatare ; 

                      -asigurarea notarii ritmice a elevilor ; 

          Activitatile desfasurate in cadrul comisiei au fost urmatoarele: 

- Analiza activitatii comisiei in anul scolar 2013-2014; 

- Intocmirea raportului de activitate pentru anul scolar 2013-2014; 

- Alegerea responsabilului comisiei pentru anul scolar 2014-2015; 

- Evaluare initiala (analiza testelor de evaluare initiala propuse, aprobarea 

acestora); 

- Intocmirea listei manualelor valabile in anul scolar 2014-2015, graficului 

activitatilor prevazute pentru semestrul I, an scolar 2014-2015, graficului 

interasistentelor, planului managerial al comisiei; 
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- Actualizarea documentelor de catedra; 

- Portofoliul profesorului; 

- Continutul mapei catedrei; 

- Analiza rezultatelor obtinute de elevi la examenul de bacalaureat 2014 (proba 

de competente digitale);  

- Intocmirea listei Cercurile pedagogice din anul scolar 2014-2015; 

- Comunicate Consfatuiri 2014; 

- Concursurile scolare; 

- Proiecte nationale si internationale; 

- Formarea continua; 

          Au fost prezentate in cadrul Comisiei metodice mai multe variante de teste 

pentru testarea initiala. Acestea au fost analizate, imbunatatite si au fost alese 

variantele care vor fi aplicate la clasa. Testarea initiala a fost sustinuta conform 

programarii. In cadrul aceleiasi sedinte s-a stabilit graficul de pregatire suplimentara 

pentru elevii cu ritm lent de invatare la disciplinele TIC si Educatie tehnologica. 

 In sedinta din data de 24.09.2014  d-na Dima Doina Marina a comunicat 
noutatile privind oferta Junior Achievement Romania pentru anul scolar 2014-
2015 în formele de implementare: Curriculum la Decizia Școlii, 
Extracurricular/Cerc, Consiliere/ Dirigenție/ Orientare profesională, Școală 
după Școală, Auxiliar la disciplinele curente.  
Junior Achievement România (JAR) desfăşoară programe educaționale în 

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale, conform protocolului nr. 

10184/14.05.2003, în peste 1.000 de şcoli publice din întreaga ţară.  

D-na prof. Dima Doina Marina va coordona si desfasura in anul scolar 2014-

2015, impreuna cu elevii clasei a XI-a,  programul international JAR, Finantele mele 

(Educație financiară: Finanțele personale sau ABCdar bancar contribuie la formarea 

unei imagini complete asupra planificării corecte a finanțelor personale în toate 

etapele vieții, oferind elevilor informaţii despre elementele unui buget personal 

adecvat vârstei, principia de economisire şi investiţii, tipuri de investiţii, credit – 

avantaje şi dezavantaje, tipuri de credite și costurile unui credit. Prin activitățile 

practice, elevii se familiarizează și cu ce înseamnă resursele umane în sistemul bancar 

și înțeleg ce presupune o carieră în acest domeniu). Cu aceasta ocazie a fost incheiat 

si un parteneriat cu JAR Romania. 

 In sedinta din data de 22.10.2014 au fost prezentate si analizate in cadrul 
Comisiei metodice rezultatele obtinute de elevi la testele initiale. S-au stabilit 
punctele tari si punctele slabe ale claselor respective, s-a intocmit un plan de 
masuri remediale pentru elevii care au obtinut rezultate slabe;  

 In sedinta din 26.11.2014 au fost aprobate propunerile cadrelor didactice 
pentru programul “Sa stii mai multe, sa fii mai bun” - 2015;  
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 08.12.2014-20.12.2014 d-na Nuta Corina a desfasurat activitatea “Expozitie de 
masti”; 

 23.01.2015 d-na Dima Doina Marina a sustinut referatul “Interdisciplinaritate, 
transdisciplinaritate si pluridisciplinaritate in invatamantul contemporan”, 
referat  sustinut si in cadrul simpozionului national cu acelasi nume, Ediţia a I-a. 
2014, sectiunea referate metodice, simpozion organizat de Scoala Gimnaziala 
“Ion Campineanu”, Campina; 

 23.01.2015 d-na Dima Marina a prezentat noutatile legate de cursul de  
perfectionare „INTRODUCERE ÎN UTILIZAREA INSTRUMENTELOR GOOGLE”, 
curs pe care d-na Dima l-a si absolvit; 

 

2.8 Catedra de Educatie fizica  

Comisia de ed. Fizica a Liceului Teoretic Filipestii de Padure compusa din 

profesorii Simion Radu si Florescu Ionut a realizat urmatoarele activitati: 

   - participarea la consfatuirea profesorilor de ed. fizica 

   - intrunirea comisiei pentru stabilirea programului de activitati si a planificarii 

metodologiei de predare 

   - participarea la cercul pedagogic de la Sc. cu clasele I-VIII Poiana Campina, 

cu tema ,,Exercitii si jocuri distractive pentru dezvoltarea  vitezei , la ciclul 

gimnazial” in 14.11.2014 

   - participarea cu echipa de fete - gimnaziu la Olimpiada scolara de handbal, 

de la Sala Sporturilor, Baicoi , la 19.11.2014 ( tur) ,ocupand locul II in grupa B 

   - participarea cu echiple de fotbal de la gimnaziu si primar la campionalele pe 

cerc si la cel judetean  

   - participarea la cercul pedagogic de la Liceul Tehnologic C. Cantacuzinio , 

Baicoi, cu tema ,, Dezvoltarea capacitatilor coordinative, in lectia de educatie 

fizica scolara‘’ , la 21.11.2014 

   - participarea cu echipa de volei fete a liceului la Olimpiada scolara la volei 

,de la Colegiul Kalinderu , Busteni, la 04.12.2014 

   - participarea cu echipa de volei fete a liceului la Olimpiada scolara la volei, 

de la Liceul Militar Breaza, la 20.01.2015 

   - sustinerea unei lectii deschise, la nivelul comisiei, cu tema: "Jocuri 

distractive pentru clasa pregatitoare" de catre prof. Florescu Ionut 

   - pregatirea echipelor reprezentative ale scolii, handbal (fete gimnaziu), volei 

(fete liceu) si fotbal (baieti gimnaziu si primar) 

 

IV.3  Activitatea altor comisii  

     3.1  Comisia de Consiliere şi Programe Educative  
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      La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a   
activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare 
şi extracurriculare,   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 
      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 educativa 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 semestrul I al anului şcolar 2014-2015 a fost centrată pe formarea la 
elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale 
democraţiei 
     Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane 
ale întregului colectiv prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor: 
- imbunatatirea procesului instructiv - educativ in toate activităţile desfăşurate cu 
elevii. 
- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. 
Comisia diriginţilor 
     Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de profesor  Nedelcu Georgeta  si  
a fost constituită la începutul anului şcolar 2014-2015 cu un efectiv de  13 cadre 
didactice. 
      În semestrul I al anului şcolar 2014-2015, 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. 
Planul de activitate conţine: 
       1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea 
planificării   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. 
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       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 socio-profesionale 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. 
     Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite 
în familie  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 MECTS, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. 
   În ultima săptămână a semestrului I, 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. 
     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 de unii 
diriginti 
PUNCTE SLABE:     
  - cazuri de absenţe la anumite ore de curs; 
- nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce a dus la iscarea 
unor conflicte; 
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- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi; 
- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi; 
-au existat clase in care dirigintii n-au avut nici-o activitate extrascolara la clasa. 
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: 
- influenţa „grupului” de elevi 
 Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare 

Nr 
crt 

 
        Activitatea 

 
    Data 

 
Coordonator 

 
  Grup tinta 

1  Organizarea alegerilor 
C.S.E 

 Sept.2014 Prof.Vaduva 
Mariana   

Elevii Scolii  

2 Proiect Euroscola-
“Impreuna pentru tinerii 
Europei” 

Sept.-
oct.2014 

Prof.Dima Marina 
Prof.Brezeanu 
Marius 

Elevii cls.aX-XII 

3 Ziua Educatiei 8.10.2014 Prof.Soricu Dana Cls.aIXa 

4  Excursie-Cunoasterea 
mediului inconjurator-
Vulcanii noroiosi, 
Siriu,Sarata Monteoru 

18.10.2014   Prof.Irimia Maria 
Prof.Mociornita 
Isabela 
 

Elevii cls.aVIaB si 
aVIIIaA   

5  Infotrip     25-
26.10.2014 

Prof.NutaAlina 
Prof.Vaduva 
Mariana 

  Poiana Brasov 

6 Excursie-
Ploiesti:Vizionare piesa 
de teatru(Teatrul Toma 
Caragiu) 
 

30.10.2014  Prof.Nuta  Alina 
Prof.Vaduva 
Mariana 

Elevii cls.aVIIaB si 
aVIIIaC 

7 Proiect educational-
Prevenirea si 
combaterea agresivitatii   

Oct-iunie 
2015    

Prof.Dima Marina 
Prof.Brezeanu 
Marius 
Prof.Soricu Dana 
Prof.Irimia Maria 

Elevii scolii 

8   Halloween   
29.10.2014 

Prof.Soricu Dana  Cls.aIXa   

9 Program international-
“Finantele mele” 

5.11.2014 Prof.Dima Marina Cls.aXIa 

10 Program international-
“Piata de capital” 

6.11.2014 Prof.Brezeanu 
Marius 

Cls.a Xa 
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11  Prevenirea violentei in 
scoli. 

 
07.11.2014 

Dirigintii  claselor  
V-XII 

 Elevii claselor V-
XII 

12   Proiect educational-
Toamna in literatura 

07.11.2014  Prof.Nuta Alina 
Bibl.Patru Daniela 

  Elevii cls.V-VIII 

13   Campanie ”Ziua 
nationala fara tutun” 

15.11.2013  Prof.Vaduva 
Mariana 
   C.S.E 

 Elevii Scolii 

14 Excursie Ploiesti-
Vizionare piesa de 
Teatru 

18.11.2014 Prof.Nuta Alina 
Prof.Constantin 
Damaris 
Prof.Gradinaru 
Nicoleta 

Elevii cls.aVaA,a 
VIaA 

15   Sa ne amintim de  
Sadoveanu si Rebreanu 

26.11.2014 Catedra de Romana  Elevii Scolii 

16  Drepturile copilului   
26.11.2014   

Prof.Soricu Dana  Elevii cls.aIXa 

17 Violenta-forme, cauze, 
prevenire, combatere    

 
15.12.2014    

Prof.Nedelcu 
Georgeta 

 Cls.aVIIa A    

18   Activitati dedicate zilei 
de 1 Decembrie. 

  01. 
12.2013 

Prof. Nuta Alina 
Prof.Vaduva 
Mariana  
C.S.E 

  Elevii claselor V-
XII 

19 “Fii darnic de Craciun” –  
Schimb de cadouri intre 
elevi   

  16- 
19.12.2013 

Dirigintii claselor 
V_XII 

 Elevii claselor V-
XII 

20  Serbari de Craciun  
19.12.2014   

Catedra de Romana 
Prof.Gradinaru 
Nicoleta 
Prof.Alexandrescu 
Adriana 
Prof. Chelaru 
Adriana 
Prof.Nuta Corina 

Elevii claselor V-XII   

21   Petrecere de Craciun   
19.12.2014 

 Prof.Vaduva 
Mariana 
 C.S.E   

 Elevii scolii 

22 ,,Porni Luceafarul...”-
act.dedicata Marelui 
Eminescu   

 
15.01.2014 

 Catedra de romana  
Prof.Gradinaru N. 
Prof.Catinca Denis 
Bibl.Patru Daniela 

  Elevii cls. a VI – a 
a XII-a 

23 Mediul si energia din 
surse regenerabile 

22.01.2015 Prof.Dima Marina 
Prof.Brezeanu 
Marius 

Cls.aXa-aXIIa 
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24   Act.multiculturala 
“Sa facem cunostinta!” 
Prezentare Liceul 
Kentucky-USA/Liceul 
Filipestii de Padure 

27.01.2015  Prof.Constantin 
Damaris 
Prof.Vaduva 
Mariana 
Bibl.Patru Daniela 

  Clasa aVaA 

 
Activitatea Consiliului Elevilor 
    În acest semestru activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ buna. 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 Elevilor în implicarea activă a acestora 
în viaţa şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui 
Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 2014-2015. Pentru aceasta s-au organizat alegeri 
pentru completarea departamentelor. La această adunare, elevii şi-au ales 
reprezentantii  pe departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor (BCE). Cu ocazia 
acestei adunări generale Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri care vizează 
îmbunătăţirea activităţii acestuia pe problema ridicării 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 şi Consiliul 
Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 
   In general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor.. Mulţi elevi 
nu au fost la înălţimea  aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au 
fost aleşi după criterii bine definite,  ci după medii, autopropuneri, etc.   
  
Comitetul de părinţi. 
În luna octombrie 2014 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea 
constituirii Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2014-2015 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 in vederea discutării şi a 
organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor 
legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ. 
Plan de masuri 
Planurile de activitate pentru semestrul II vor fi întocmite având în vedere şi 
includerea următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor slabe si prevenirea 
eventualelor probleme care pot aparea. 
 

Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 

 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
Pregătirea 

Adaptarea strategiilor didactice 
la nevoile educaţionale ale 
elevilor si imbinarea activitatilor 
curriculare cu cele 
extracurriculare 

Cadre didactice  
Permanent 
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elevilor la 
nivelul 
standardelor de 
calitate. 

Întocmirea graficului de 
pregătire suplimentară a elevilor 
şi urmărirea modului de 
realizare. 

Responsabili de 
catedră 

 
15 Martie 

Implicarea mai activă a familiei în 
viaţa şcolii. 

Comitetul de 
părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
didactice si al activitatilor 
extrascolare 

Conducerea. 
Responsabili de 
catedră 

Conform 
graficului 

 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
Îmbunătăţirea 
stării 
disciplinare a 
elevilor. 

Intensificarea acţiunilor 
educative privind prevenirea 
violentei in scoala 

Responsabil cu 
Activitatea 
educativă 

Conform 
plan de 
activitate 

Colaborarea cu Poliţia de 
Proximitate 
şi cu alte instituţii abilitate. 

Responsabil cu 
activitatea 
educativă 

Conform 
Protocol 
de 
colaborare 

Informarea şi implicarea mai 
activă a 
familiei în prevenirea abaterilor 
disciplinare a elevilor. 

Comisia 
diriginţilor 
  

Permanent 

Monitorizarea stării disciplinare 
şi 
aplicarea sancţiunilor conform 
regulamentului. 

Comisia 
diriginţilor 
  

Când este 
cazul 

 
 
 
3. 

 
 
 
Diversificarea 
strategiilor 
didactice 

Perfecţionarea cadrelor didactice 
prin 
cursuri pentru utilizarea 
tehnologiilor 
didactice moderne şi a învăţării 
centrate pe elev. 

Responsabil cu 
perfecţionarea 

Conform 
ofertă CCD 

Activităţi metodice la nivel de 
catedre 
precum lecţii deschise, 
interasistenţe 
etc. 

Responsabili de 
catedră 

Conform 
plan de 
activitate 

 
 
4. 

Monitorizarea şi 
controlul 
activităţii 
pentru creşterea 
calităţii 
procesului 
instructiv-
educativ 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
instructiv educative. 

 
Conducere 

 
Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea 
activităţii 
personalului în concordanţă cu 
rezultatele obţinute 

 
Conducere 

 
Permanent 
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3.2  Comisia de evaluare și asigurare a calității va prezenta raportul la 

încheierea anului şcolar. 

 

3.3  Comisia de disciplina. 

       Abaterile pentru care elevii au fost  sancţionaţi prin scăderea notei la 

purtare sunt aceleaşi din ultimii ani: numărul mare de absenţe nemotivate, 

scăderea interesului pentru şcoală asociată cu deviaţii comportamentale : 

fumat, limbaj obscen, reacţii violente faţă de colegi şi profesori, 

perturbarea orelor de curs.  

         Situaţia notelor scăzute la purtare la finalul anului şcolar este 

următoarea : 

Nivelul –Nr note < 7 7 8-9  (B) 

Primar 0  1(S) 0 

Gimnaziu 5 1 9 

Liceu 3 0 18 

 

          La nivelul liceului s-a constatat pe parcursul semestrului I o creștere a 

numărului de elevi cu nota scăzută la purtare. 

          Încă se remarcă o lipsa de consecvenţă a unor diriginți în aplicarea, în 

unele cazuri, a regulamentului şcolar. 

           Activitatea diriginţilor trebuie proiectată şi desfăşurată  în 

conformitate cu ORDIN nr. 5132/10/09/2009 privind activitatile specifice 

functiei de diriginte, pentru a se asigura îndeplinirea tuturor 

responsabilităţilor acestei funcţii. 

           În perioada următoare trebuie realizate câteva acţiuni care să 

prevină actele de violenţă fizică şi verbală şi să creeze un climat de 

siguranţă în spaţiile şcolare şi în jurul lor. În aceste acţiuni trebuie incluşi 

toţi factorii responsabili, pentru : 

- Identificarea autorilor ; 

- Evidenţa exactă a acestor fapte ; 

- Colaborarea cu organele locale de ordine ; 
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- Informarea permanentă a familiilor ; 

- Solicitarea sprijinului specialiştilor în domeniu ; 

- Aplicarea legislaţiei în vigoare. 

        Toate aceste cerinţe au mai fost formulate în ultimii ani dar situaţia nu 

s-a schimbat, ceea ce înseamnă că este necesară o altă abordare a 

problemei.  
 

        Situaţia absenţelor în semestrul I, anul şcolar 2014-2015 este 

următoarea : 
 

Nivelul Motivate Nemotivate Total 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

Primar 46 372 28 9 74 381 

Gimnaziu 1226 2538 2154 1103 3380 3641 

Liceu 2019 2609 2007 1398 4026 4007 

Total gen. 3291 5519 4189 2510 7480 8029 
 

          Este semnificativă şi în acest an înregistrarea unui  număr mare  de 

absenţe din cauza unor elevi cu o frecvenţă foarte slabă (3 elevi cu peste 

200 absenţe). 

          Menţinerea sub control şi monitorizarea permanentă a acestui 
fenomen este un obiectiv de primă importanţă. Deşi datele se raportează 
statistic, prelucrarea lor la nivelul instituţiei trebuie făcută la nivel 
individual iar măsurile corective trebuie aplicate pentru fiecare elev în 
parte. Absenteismul rămâne cauza principală a rezultatelor şcolare slabe.  
         Cel mai important obiectiv al activităţii noastre de zi cu zi este 

evitarea oricărei situaţii care ar putea pune în pericol integritatea fizică şi 

psihică a elevilor noştri, în primul rând prin efortul şi grija fiecărui cadru 

didactic. 
 

3.4 Comisia pentru acordarea burselor si a altor forme de sprijin pentru 

elevi 

   Pe parcursul anului şcolar au beneficiat de sprijin material din partea 

şcolii 213 de elevi din totalul de 566, adică 37,6%. ( În scădere cu 18,9 % 

faţa de aceeași perioadă a anului trecut). 
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   Situaţia statistică este următoarea : 

 Rechizite Burse 

sociale 

Burse de 

studiu 

Burse de 

merit 

Bani de 

liceu 

Primar 37 34 - - - 

Gimnaziu 26 12 14 86 - 

Liceu - 2 8 36 18 

 

3.5 Comisia pentru prevenirea actelor de corupție  

              În semestrul I al anului şcolar 2014 – 2015, la nivelul unităţii 

noastre nu au fost semnalate (identificate) fapte de corupţie. Ca urmare, 

nu a fost cazul aplicării unor sancţiuni disciplinare. 

 

3.6  Comisia de Educaţie pentru sănătate 

Pe semestrul I al anului şcolar 2014-2015 comisia de EPS a desfăşurat 

următoarele activităţi: 

 Au fost parcurse cu elevii temele de Educaţie pentru sănătate din 
planificările orelor de Dirigenţie, Biologie şi Ştiinţe ale Naturii. 

 S-a actualizat panoul „Educaţie pentru sănătate” , care cuprinde 
teme educative. 

 S-a supravegheat permanent modul în care s-a realizat curăţenia şi 
dezinfecţia (cu aerisirea sălilor de curs între schimburi) şi s-au sesizat 
neregulile apărute ori de câte ori a fost cazul. 

 În orele de Dirigenţie şi Biologie au fost prezentate elevilor măsuri 
pentru evitarea îmbolnăvirilor, mai ales prin boli infecto-contagioase 
(ex. varicela, răceala, gripa). 

 În data de 28.01.2015, prof. Nedelcu Georgeta a susţinut la  clasa a 
IX-a  o activitate  cu tema „Sănătatea-cel mai de preţ dar”, în care 
elevii au aflat ce este starea de sănătate şi starea de boală şi au 
primit răspunsuri la întrebările adresate profesorului. 

 S-a menţinut legătura cu cadrele medicale şi s-au păstrat relaţiile de 
bună colaborare cu acestea, oferindu-le sprijin în vederea efectuării 
triajului epidemiologic, vaccinării. 
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IV.3.  Activitatea bibliotecii școlare  

OBIECTIVE GENERALE  
· Formarea unei temeinice culturi generale ale elevilor; 
· Înţelegerea de către elevi a rolului si importanţei informaţiei în  
lumea contemporană; 
·  Iniţierea elevilor în cercetarea documentară; 
·  Sprijinirea personalului didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii  
procesului de învăţământ, asigurând publicaţii de referinţă, de  
informare curentă, de pedagogie, lucrări privitoare la conţinutul  
diferitelor discipline predate în şcoală şi la metodica predării  
acestora; 
 

Activităţi biblioteconomice curente: 
 

 organizarea programului de activităţi; 

 asigurarea funcţionării bibliotecii potrivit normelor legale şi orarului 
stabilit; 

 înscrierea utilizatorilor elevi şi cadre didactice, fişe contract de 
împrumut, de lectură; 

 evidenţa volumelor bibliotecii; 

 clasificarea documentelor bibliotecii; 
   descrierea bibliografică a fondului de publicaţii; 

  organizarea colecţiilor de publicaţii; 

  completarea colecţiilor de publicaţii în funcţie de cerinţele şcolii; 

  verificarea şi evidenţa fondului de publicaţii al bibliotecii; 

  recondiţionarea cărţilor; 

 elaborarea programului de activităţi; 

 elaborarea raportului de activitate anuală; 

  elaborarea situaţiilor statistice ale bibliotecii; 

  constituirea colectivului de sprijin al bibliotecii; 

  asigurarea împrumutului publicaţiilor la domiciliu; 

  urmărirea restituirii la timp a cărţilor împrumutate; 

  evidenţa elevilor şi a cărţilor împrumutate; 

  inventarierea 
  
Familiarizarea elevilor  cu biblioteca şcolara si  cu activitatea desfăşurată 
de biblioteca, îndrumarea lecturii elevilor, în colaborare cu toate cadrele 
didactice, potrivit cerinţelor procesului de învăţământ 
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  Cultura informaţiei - tutorial 
 Familiarizarea elevilor cu regulile de selectare şi utilizare a 
informaţiilor respectând Legea dreptului de autor. Întocmirea corectă a 
bibliografiilor şi a notelor de subsol. 
 
Dezvoltare profesională: 

 absolvirea programul de perfecţionare cu tema ”Oraganizare, 
comunicare şi feedback în cadrul activităţilor derulate în biblioteci 
şi Centre de Documentare şi Informare” din Oferta de formare a 
Casei Corpului Didactic Prahova 

 participarea la schimburi de experienţă; 
 participarea la Cercul de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu 

tema  “CDI sau asigurarea egalităţii de şanse privind accesul la 
informaţie al elevilor, prin activităţi formale, nonformale şi 
informale” la Colegiul Tehnic “Toma Socolescu”, Ploieşti, 12 
decembrie 2014 

 Activităţi de autocunoaştere, dezvoltarea abilităţilor de viaţă, 
dezvoltarea simțului artistic ,creativitate şi îndemânare. 
 

Activităţi desfăşurate cu elevii şi cadrele didactice din liceu în semestrul I, 
anul şcolar 2014-2015:  
 

 07.10.2014 Familia mea! Arborele genealogic, clasa a IV-a A, 
învăţător, Minodora Popa 

 
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22266?page=1 
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22266?page=2 

 28.10.2014 Album: “Eleganţa toamnei” “Codul bunelor maniere 
pentru copii” 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/22376 
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22376?page=2  
clasele a II-a A şi B, prof. înv. primar Nicoleta Matei şi Viorica Braşov 

 31.10.2014 Album: “Trick or treat”  O acadea de...Halloween. clasa a 
IV-a A de la învăţătoare Popa Minodora 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/22391 
 06.11.2014 Album: Hai cu noi la Operă! Categorie: Activităţi 
extracurriculare 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/22266
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22266?page=1
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22266?page=2
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22376
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22376
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22376?page=2
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22391
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22391
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22465
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Elevii de la Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure, împreună cu cadrele 
didactice Elena Mitrescu, Minodora Popa, Mihaela Petre, Mariana Banu, 
Nicoleta Matei, Viorica Braşov au vizionat spectacolul de operetă pentru 
copii, " Hansel şi Gretel"  
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22465 
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22465?page=2 

 18.11.2014 Album: Muzeul Naţional de Istorie Bucureşti 
Categorie: Activităţi extracurriculare 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/22517 
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22517?page=2 
Elevii de la Liceul Teoretic Filipeştiii de Pădure, împreună cu cadrele 
didactice Elena Mitrescu, Minodora Popa, Mihaela Petre, Mariana Banu, 
Nicoleta Matei, Viorica Braşov în vizită la Muzeul Naţional de Istorie 
Bucureşti. 

 30.11.2014 Album: "La mulţi ani, România mea!"  
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22667 
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22667?page=2 
“Suntem mîndri că suntem români!”  
Elevii şcolii împreună cu cadrele didactice, clasele primare, gimnaziale şi de 
liceu, au sărbătorit Ziua Naţională a României  

 30.11.2014 Album: Preşcolari, mici patrioţi! Categorie: Şcoala mea, 
grădiniţa mea 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/22666 
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22666?page=2 
Preşcolarii de la Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Filipeştii de Pădure, au 
sărbătorit Ziua Naţională a României, în parteneriat cu elevii clasei a IV-a A 
de la Liceul Teoretic Filipestii de Padure. Educatoare, Mariana Gheorghiţă, 
Dîrzu Margareta, director, prof. Floriniţa Elena Dulă, învăţătoare, 
Minodora Popa, director prof. Daniel Grădinaru 

 10.12. 2014 “Scrisoarea spiriduşilor pentru Moş Crăciun”  
 Cărţi ilustrate cu imagini tridimensionale şi inserţii textile: "COSTUMUL 
LUI MOS CRACIUN", "VINE CRACIUNUL", "BRADUTUL DE CRACIUN", 
"DARURI PENTRU MOS CRACIUN", Activitate de lectură cu claselele 
pregătitoare A şi B, prof. înv. primar Nuţă Constanţa, Adriana Grigorescu 
http://www.didactic.ro/fotografie/album/20304 

 14.01.2015 “EMINESCU, SUFLETUL POPORULUI ROMÂN!” – Ziua 
Culturii Naţionale 

Activităţi desfăşurate cu elevii şi cadrele didactice din liceu: 

http://www.didactic.ro/fotografie/album/22465
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22465?page=2
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22517
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22517
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22517?page=2
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22667
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22667
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22667?page=2
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22666
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22666
http://www.didactic.ro/fotografie/album/22666?page=2
http://www.didactic.ro/fotografie/album/20304
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 “Copilul Mihai Eminescu” - clasele primare împreună doamnele 
învăţătoare 
“Eminescu bilingv”- clasele gimnaziale, catedra de limba română, 
franceză şi engleză 
“Profilul psihologic Mihai Eminescu” – clasele de liceu, catedra de 
limba română 

 22.01.2015 “Hai să dăm mână cu mână!” 24 ianuarie 1859 
Activităţi desfăşurate cu clasele primare şi de gimnaziu împreună cu 
cadrele didactice de la înv. primar, prof. Alina Nuţă, Ioana Elena 
Cerasela, Izabella Mociorniţă, Nicoleta Grădinaru, Denis Catinca 

 AeL, platforma de predare, învăţare, evaluare şi management al 
conţinutului educaţional multimedia 

Lecţii interactive pentru clasele primare, geografie, educaţie civică, limba 
română, matematică desfăşurate cu cadrele didactice de la înv. primar. 

 19. 01. 2015 Educaţie muzicală - “Măsura de trei timpi” Valsul 
vienez 

Prezentare: Lecţii de dans, Viaţa şi opera lui Johann Strauss, clasele a III-a 
A, a IV-a A şi B, prof. înv. primar Elena Mitrescu, Minodora Popa, Mariana 
Banu 

 27.01 2015 Prezentarea " HENDERSON COUNTY HIGH SCHOOL" 
Kentucky USA, elevilor de la clasa a V -a A, profesor de limba 
engleză Constantin Damaris, Consilier Educativ, prof.  Mariana 
Vaduva,  
Material trimis de doamna Elaine Sgorcea, profesoară de limba 
engleză la acest colegiu, soția domnului profesor Victor Sgorcea, 
fost profesor de fizică la Liceul Teoretic Filipestii de Padure în anul 
1970. 
 28.01.2015 “ Vino în casa cărţilor”- stabilirea de  relaţii  cu 
utilizatorii elevi, responsabilităţi şi atribuţii 

         Proiectarea - dezbaterea  conţinutul  teoretic  şi  a programului 
orientativ. Realizarea unor fişe de lectură pentru elevi cu scopul : 

 Îmbogăţirea cunoştinţelor cu noţiuni despre titluri de cărţi, autori; 
 Trezirea dragostei şi interesului copiilor pentru cărţi; 
 Crearea respectului faţă de carte şi păstrarea ei în bună stare, 

pentru a putea fi citită de cât mai mulţi copii; 
 Formarea capacităţii de a realiza lucrări cu spirit estetic şi original, 

utilizând computerul şi internetul; 

https://www.facebook.com/mariana.vaduva.9
https://www.facebook.com/mariana.vaduva.9
https://www.facebook.com/victor.sgorcea
https://www.facebook.com/teoreticf
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 Cunoaşterea diferitelor tipuri de cărţi si a mesajelor transmise de 
ele; 

 Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din şcoală; 
dezvoltarea cooperării şi a colaborării între învăţător şi bibliotecar; 

 Dezvoltarea obişnuinţei de a merge la bibliotecă, de a căuta cărţi 
sau alte informaţii   pe care aceasta le oferă, citind în sala de 
lectură sau acasă. 

   - prezentarea şi afişarea lecturilor particulare pentru vacanţă; 
                        - nominalizarea  modalitǎtilor şi acţiunilor  de antrenare a 
elevilor în activitǎţile de bibliotecǎ; 

                   - recondiţionarea  publicaţiilor învechite ;  
                   - probleme administrativ-gospodǎreşti; 

 

V. Managementul resurselor materiale 
 

               În perioada 01 septembrie 2014 –  31 ianuarie 2015 s-au efectuat 
plati salariale in suma de 840.670 lei, plati de burse de la bugetul local in 
suma de 56.342 lei, plati de burse-bani de liceu in suma de 12.812 lei si 
transport elevi in suma de 2215 lei, precum si plati de bunuri si servicii in 
suma de 213.171 lei.   
               In aceasta perioada am intocmit lunar “Justificarea platilor 
prognozate in luna”, efectuate din Trezoreria statului Boldesti Scaeni si 
decadal “Situatia platilor decadale”, situatii solicitate de Trezoreria 
Boldesti Scaeni. 
               In urma initierii cheltuielilor salariale, de catre secretara scolii, 
lunar am intocmit “Centralizatorul platilor salariale in luna”, am efectuat 
platile cu ordin de plata , catre bugetul statului, pentru impozitul pe venit 
si catre bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale pentru 
contributia la somaj, contributia la asigurarile sociale, si la fondul de 
sanatate. 
               Lunar am efectuat platile cu ordin de plata pentru salariile pe 
CARD pentru salariatii care iau salariile la cele 7 banci CEC, Unicredit Tiriac, 
BCR, Raiffeisen Bank, BRD, Banca Transilvania si Millenium Bank, precum si 
ordinele de plata pentru celelalte retineri de la salariati: CAR, sindicat, alte 
debite . 
               Am intocmit statul centralizator pentru “Transportul cadrelor 
didactice la si de la locul de munca”. 
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              Pentru toate platile salariale am intocmit propunerile de 
angajament, angajamentele bugetare si ordonantarile de plata, pentru 
plata efectiva a salariilor, conform bugetului. 
               Lunar in urma initierii cheltuielilor cu bursele sustinute de la 
bugetul local: sociale, de studiu si de merit, precum si a burselor – bani de 
liceu, s-au efectuat platile efective. 
              Lunar am intocmit catre ordonatorul principal de credite, comuna 
Filipestii de Padure, urmatoarele situatii:  

1. Monitorizarea cheltuielilor de personal 
2. Situatia privind recapitulatia  cheltuielilor de personal  
3. Bilantul prescurtat  
4. Situatia fondului de salarii si a numarului de personal 
      In urma initierii cheltuielilor cu bunuri si servicii, de catre 
administratorul scolii, am efectuat plati de bunuri si servicii catre 
furnizori cf. bugetului alocat, de catre Consiliul Local al comunei 
Filipestii de Padure. 
          Am intocmit  receptii si bonuri de consum pentru bunurile de 
natura materialelor de curatenie, altor materiale si obiectelor de 
inventar, achizitionate de scoala noastra. 
          Pentru toate platile de bunuri si servicii, am intocmit propunerile 
de angajament, angajamentele bugetare si ordonantarile de plata, 
pentru plata efectiva a acestora, conform bugetului. 
          Am completat CEC-ul pentru ridicarea salariilor in numerar, platite 
salariatilor. 
          Am intocmit registrele de casa pentru platile facute in numerar. 
          Am eliberat adeverinte de salariat, angajatilor care au solicitat 
aceste documente. 

Trimestrial am intocmit situatiile financiare ale institutiei, ce cuprind 
balanta de verificare, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxului 
de trezorerie si bilantul institutiei. 

                           Pentru Directia de Statistica Prahova, am intocmit 
cercetarea statistica S1 privind ancheta asupra castigurilor salariale lunare  
 
              Lunar am intocmit Declaratia unica 112, privind obligatiile de plata 
a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a 
persoanelor asigurate, pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala si 
declaratia 205 pe anul 2014, privind veniturile salariale si impozitul pe 
venitul din salarii. 
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             Am intocmit propunerile de buget pentru anul 2015, si am inaintat 
catre Consiliul Local al comunei Filipestii de Padure, adresa pentru 
stabilirea in anul 2015 de catre Consiliul Local, al cuantumului burselor 
sustinute de la bugetul local. 
 

 

VI. Managementul resurselor umane 

 

   VI.1 Cadre  didactice : 

 

    Încadrarea  şcolii  la îceputul semestrului era următoarea: 

 

 Titulari Suplinitori Total 

15 sept 2014 31 8 39 

 

          Din totalul cadrelor didactice, 23 fac naveta, adică 58,9 %, iar 13 din 

cele 29 de cadre didactice de la gimnaziu şi liceu au ore şi la alte unităţi 

şcolare, adică 44,8%. (Ambele procente sunt în scădere faţă de anul 

trecut). 

 

      VI.2 Personalul  didactic  auxiliar  şi  nedidactic :  

         Este format  din 10  angajaţi : secretar-şef, contabil-şef, analist-

programator, bibliotecar, laborant, administrator, fochist, îngrijitoare (3). 

 

       VI.3 Elevii: 

Situaţia efectivelor de elevi este următoarea: 

Nivel 

 

An şcolar 

Nr. clase Înscriși Rãmași înscriși 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

Primar 10 10 230 260 230 259 

Gimnaziu 10 9 212 193 211 192 

Liceu 4 4 108 112 104 111 

          Total:                         23                               565                             562 
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VI.4  FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ  

    În total 9 cadre didactice sunt implicate, în diferite etape, pentru 

examenele de obţinere a gradelor didactice II  în sesiunile 2015 – 2016 

(Bodeanu Adrian, Petre Ana-Mihaela, Constantin Cecilia Damaris, Soricu 

Dana, Nuță Alina, Irimia Maria, Ioana Elena Cerasela, Nuță Corina și 

Mociorniță Izabella). 

    Pe parcursul semestrului I au avut loc două inspecţii - Constantin Cecilia 

Damaris – preinspecție pentru gradul I - limba engleză și Petre Ana 

Mihaela – inspecția specială pentru acordarea gradului didactic I. 
 

VII. Indicatori de calitate a învăţământului 

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURA ÎN SEMESTRUL I, ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

Învăţământul primar : 

Total elevi :   259 în 10 clase. Burse sociale : 34 

 Sem. I 

 2012-2013 

Sem. I 

 2013-2014 

Sem. I 

 2014-2015 

Promovabilitate (%) 99,55 98,69 98,45 

Medii FB 117 86 129 

Corigenţi 1 3 4 

Situaţie neîncheiată 0 0 0 

Abandon şcolar 0 0 0 
 

 

Învăţământul gimnazial: 

Total elevi : 192 în 9 clase. 

 Burse sociale : 12, Burse de studiu : 14, Burse de merit : 86. 
 

 Sem. I 

 2012-2013 

Sem. I 

 2013-2014 

Sem. I 

 2014-2015 

Promovabilitate (%) 84,68 86,72 78,12 

Medii între 9 - 10 77 98 71 

Corigenţi 28 23 41 

Situaţie neîncheiată 4 3 1 

Abandon şcolar 0 0 0 

Note la purtare < = 7 6 1 6 
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Învăţământul liceal: 

 

Total elevi : 111 în 4 clase (filologie)  

Burse sociale : 2, Burse de studiu : 8, Burse de merit : 36, Bani de liceu : 18 

 

 Sem. I 

2012-2013 

Sem. I 

2013-2014 

Sem. I 

2013-2014 

Promovabilitate(%) 70,37 85,57 62.16 

Medii între 9 - 10 27 44 31 

Corigenţi 29 11 40 

Situaţie neîncheiată 3 4 2 

Abandon şcolar 0 0 0 

Exmatriculaţi 0 0 0 

Note scăzute la 

purtare ≤ 7 

7 4 3 

 

       Avem  9 elevi cu media generală 10 pe semestrul I, (față de 12 - anul 

trecut), toţi la gimnaziu: 

Apostoiu Patricia – V A 

Iordache Andra – V A 

Nuță Delia – V A 

Zăgan Claudia – V A 

Badea Denisa – VI A 

Braşoveanu Maria – VI A 

Gheorgiţă Maria – VII A 

Neacşu Alexia – VII A 

Mihalache Cătălina – VIII C 

 

      VIII. Dezvoltare şi relaţii comunitare 

Implicarea comunităţii locale în activitatea şcolii este o cerinţă dar şi o condiţie 

a dezvoltării instituţiei într-un mod firesc şi armonios. 

Au fost realizate următoarele activităţi : 
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- Informarea Primăriei şi Consiliului local cu problemele administrative ale 

liceului; 

- Participarea la şedinţele de Consiliu local; 

- Participarea la activităţile Primăriei, în măsura solicitărilor formulate. 

- Respectarea graficului şedinţelor cu părinţii la fiecare clasa; 

- S-a imbunătăţit procedura de informare a părinţilor, dar mai trebuie făcute 

eforturi pentru a fi îmbunătăţită. Real sau nu, mai avem părinţi care declară că 

nu au cunoştinţă de situaţia şcolară sau disciplinară a copiilor. 

- A fost realizată asigurarea consilierii, aplicarea programelor guvernamentale 

de sprijin pentru elevi (Bani de liceu, Lapte şi corn, burse, rechizite, etc.), 

precum contactarea agenţilor economici de pe raza comunei pentru solicitarea 

de sponsorizări – rezultatele sunt încă aşteptate. 

- Comisia de învăţământ a Consiliului local a fost informată permanent, au fost 

aduse în atenţia Consiliului şi al Primăriei problemele de ordin administrativ şi 

managerial ale liceului precum şi rezultatele elevilor.  

- Avem încheiate protocoale de colaborare cu Trupa de jandarmi şi Poliţia 

comunală pentru a ţine sub control starea disciplinară şi ordinea în şcoală. 

- Au fost încheiate numeroase parteneriate cu alte unităţi de învăţământ din 

judeţ şi din ţară. 

         Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor s-a menţinut la un nivel 

redus şi  ar trebui ca acest organism să înveţe să funcţioneze autonom, să se 

organizeze şi să se întrunească periodic pentru că potenţialul său nu este 

neglijabil şi va trebui mai bine valorificat în semestrul al II- lea.  

        Trebuie să se treacă la un nivel superior de organizare, ca entitate juridică, 

astfel încât să poată întreprinde acele acţiuni de participare şi sprijinire a 

activităţii liceului care îi sunt atribuite prin legislaţia şcolară în vigoare. Ar fi în 

mod real un beneficiu pentru toată lumea. 

 

 

 

11.03.2015                                                                  Director, 

                                                                             prof.  Grădinaru Daniel 


