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I. CONSIDERATII GENERALE : 

 

 

Cursurile anului şcolar 2018-2019 au început la data de 10 SEPTEMBRIE 2018 şi s-au 

încheiat la 1 FEBRUARIE 2019, cu 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 ale M.E.N., 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 ; 

- Monitorizarea zilnică a absenţelor s-a derulat pe parcursul semestrului şi a creat posibilitatea 

tuturor să afle dimensiunea reala fenomenului – principala cauză a insuccesului şcolar. Controlul 

acestui fenomen a produs diminuarea numărului total de absente, identificarea surselor şi adoptarea 

de măsuri cu efect mai rapid ;  

- 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 nu au mai fost schimbate sau îmbunătăţite;  

- Au fost aplicate în continuare programele guvernamentale « Lapte şi corn », burse şcolare, 

rechizite gratuite, dotarea cu manuale.  

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

mai transparentă şi mai deschisă pentru aceştia;  

- Am continuat pregătirile pentru a crea condiţiile necesare funcţionării celor două clase 

pregătitoare;  

- La nivelul instituţiei au avut loc 2 inspecţii şcolare pentru cadrele didactice înscrise la 

concursurile pentru obţinerea gradelor didactice. 

 

II. PRINCIPII EDUCAȚIONALE 

 

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 indispensabil pentru dezvoltare şi 

completivitate. 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 decât 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 echității şi egalităţii de şanse;  

- Principiul calităţii;  

- Principiul relevantei, pentru nevoile de dezvoltare individuală şi social-economica;  

- Principiul eficientei manageriale şi financiare;  

- Principiul descentralizării ;  

- Principiul transparentei şi răspunderii publice;  

- Principiul respectării drepturilor şi libertăților copilului, tinerilor şi adulților;  

- Principiul independentei de ideologii, religii şi doctrine politice;  

- Principiul învăţării pe parcursul întregii vieți;  

- Principiul educației incluzive, diferențiate/individualizate;  

- Principiul respectării diversității culturale;  
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- Principiul respectării identități culturale a minorităților naționale;  

- Principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social;  

- Principiul participării şi responsabilității părinților;  

- Principiul susținerii şi promovării personalului didactic, pentru acces şi dezvoltare în carieră;  

- Principiul mobilităţii personalului didactic.  

 

III. LEGISLAȚIE 

 

 

 

În anexă. 

 

 

IV. MANAGEMENTUL CURRICULUM-ULUI 

 

 

IV.1 Aspecte generale 
 

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

  Dimineaţa: 

o clasele din învăţământul primar de la ora 8,30 în corpurile de clădire B, C;  

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

  După amiaza: 

o  clasele a IV-a de la orele 12.30 în corpurile de clădire B, C 

o  clasele V, VI, VII de la orele 12,30/13,30 în 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. 

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 şi o creştere a responsabilităţii în efectuarea serviciului pe şcoală la marea majoritate 

a cadrelor didactice care s-au convins că este necesară supravegherea permanentă a elevilor. 

Organizarea activităţii cu clasele de gimnaziu şi liceu doar în corpul A de clădire a permis o mai 

eficientă derulare a serviciului pe şcoală. 

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;  
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- Întocmirea orarului;  

- Repartizarea diriginţilor la clasele noi;  

- Constituirea claselor pregătitoare şi a claselor I, repartizarea elevilor repetenţi şi a celor veniţi 

prin transfer;  

- Asigurarea manualelor gratuite pentru majoritatea elevilor cls. I-XII, 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;  

- 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;  

- A fost organizată şi susţinută activitatea celor 2 clase pregătitoare. 

 

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;  

 Aplicarea cu mai multă fermitate şi consecvenţă a prevederilor regulamentului şcolar;  

 Mai multă preocupare şi implicare pentru performanţă la concursuri şi olimpiade, 

valorificarea interesului şi capacităților intelectuale a elevilor foarte buni.  
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IV.2 Activitatea comisiilor metodice si catedrelor 
 
 

 

ANALIZA ACTIVITATII COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 

PE SEMESTRUL I, AN SCOLAR 2018-2019 

În  semestrul I din anul școlar 2018-2019, activitatea învățătorilor în cadrul comisiei metodice 

s-a desfășurat conform planificării și a obiectivelor stabilite la începutul anului școlar. 

Proiectarea  unităților de învățare s-a realizat  în conformitate cu planificarea anuală 

individuală și cu nivelul clasei, fiecare membru al comisiei metodice încadrându-se în termenul 

stabilit pentru întocmirea acestora. 

Pe parcursul semestrului I al acestui an școlar s-au desfășurat activități comune după cum 

urmează: 

 *Prima activitate a comisiei din semestrul I a avut loc in data de 4.09.2018, când s-a 

reorganizat comisia metodică, a fost prezentat raportul de activitate pe anul școlar 2017-2018, au 

fost analizate fișele de evaluare ale membrilor comisiei pentru anul școlar anterior și au fost 

elaborate testele de evaluare inițială pentru toate clasele din ciclul primar.S-au studiat caietele 

auxiliare avizate de M. E. N.și aufost alese cele ce urmează a fi propuse comitetelor de părinți 

pentru a fi utilizate. 

 *11.09.2018- în ședința Comisiei Metodice a Învățătorilor  s-au stabilit activitățile 

extracurriculare pentru anul școlar 2018/2018 precum și activitățile metodice.S-a  prelucrat 

Scrisorea metodică privind desfăşurarea activităţilor din anul şcolar 2018-2019 la învăţământul 

primar şi s-au făcut propuneri pentru planul managerial al noului an şcolar. 

 *27.09.2018-referat metodico-științific susținut de d-na prof. înv. primar Croitoru Andreea cu 

tema ,,Modalități de combatere a discriminării în educațieˮ, 

 *27.09.2018-Teatrul Magic de magie cu trupa  Rothini; 

 *5 octombrie 2018-marcarea prin activităţi specifice a Zilei Educaţiei; 

 *25 octombrie 2018 Ziua Armatei Romane-activitate axtracurriculară de marcare a 

evenimentului; 

 *12.nov. 2018-,,Festivalul toamneiˮ-încheierea săptămânii dedicată toamnei în care s- au 

desfășurat activități interdisciplinare ce au marcat anotimpul; 

 *13 nov. 2018-teatru pentru copii cu spectacolul ,,Jack și vrejul de fasoleˮ susținut de trupa 

,,Geolly Art-Ploieștiˮ 

 *16 noiembrie 2018 marcarea Zilei Internaţionale a Toleranţei 

* 18.octombrie 2018 prezentarea în cadrul comisiei a referatului  cu tema,,Creativitatea în 

învățământul românescˮ ,’’ de către  d-ra învăţătoare Musteață Daniela 

 *16 noiembrie 2018 marcarea Zilei Internaţionale a Toleranţei 

 *29 noiembrie 2018 marcarea prin activităţi specifice a Zilei Naţionale a României-100 de ani 

de România 

 *11 decembrie 2018 prezentarea în cadrul comisiei a referatului ,,Rolul metodelor alternative 

de evaluare la disciplina istorieˮ prezentat de d-na prof.îÎnv.primar Chirițoiu Floricica 

 *21decembrie 2018 ,,Iată, vine Moș Crăciun,, -serbări artistice,spectacole de colinde 

desfășurate la fiecare clasă; 

 *15 ianuarie 2019 marcarea zilei Mihai Eminescu prin activităţi specifice 

 *21 ianuarie 2019 prezentarea în cadrul comisiei a referatului  cu tema ,,Dezvoltarea vorbirii 

elevilor de clasa întâi prin utilizarea jocului didacticˮ susținut de d-na prof.înv. primar Matei 

Nicoleta 

 *23 ianuarie 2019 –marcarea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Principatelor Române- activităţi 

specifice 
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-la clasa Pregătitoare A, profesor învățământ primar, Bumbăcea Cristina 

 1Activități extracurriculare: 

-am participat cu elevii la activitățile extracurriculare prevăzute în graficul comun al comisiei 

metodice a învățătorilor marcând astfel evenimente importante precum ,,ZIUA EDUCAȚIEI,, , 

toamna, ,,ZIUA TOLERANȚEI,, , sărbătorile de iarnă, 

-am organizat o excursie(împreună cu Știr Adrian învățător la clasa P.B ) la CITY MALL 

PLOIEȘTI,la expoziția ,,Corpul omenesc,, unde elevii au aflat primele noțiuni despre corpul uman 

și organele de simț; 

 2.Activități de formare continuă: 

a)-în cadrul comisiei metodice a învățătorilor: 

b)-în cadrul Cercului pedagogic al învățătorilor: am participat la cercurile pedagogice de la 

clasele întâi și a IV-a  ce s-a desfășurat în școala noastră în luna noiembrie 2018; 

c)-am participat la programul de formare continuă* Perfecționarea responsabililor cu formarea 

continuă din învățământul preuniversitar-2018/ 12 ore 

               *Formarea continuă prin grade didactice-2018/ 1 oră 

                *Perspective ale educației permanente.Formarea 

profesională continuă în învățământul preuniversitar-2018/ 1 oră 

                *Stiluri de învățare-2018/ 15 ore 

                 *Abilitarea corpului de profesori metodiști din 

învățământul preuniversitar-2019/40 ore/ 15 credite 

 3 Promovarea imaginii școlii: 

a) Concursuri școlare la care am participat: 

-,,Prieteni adevărați,,- concurs regional- de la Sighetul Marmației (1 premiul I, 1 premiul II, 1 

premiul III ) 

-,,Aripi de toamnă,,- concurs zonal- de la Poarta Albă (1 premiul I, 1 premiul II, 2 premii III, 1 

mențiune 

-,,Armonia și culorile vieții prin ochi de copil,, de la Chețani-Mureș 

-,,Culorile toamnei,,- concurs internațional- de la Lipova (diplomă de participare) 

- ,,Basmul toamnei,, -concurs județean-Neamț (diplomă de participare) 

- ,,Necuvintele,, Târgoviște 

- ,,Niciodată toamna nu fu mai frumoasă,,-Vulcan – Hunedoara 

- ,,Ghidușiile toamnei,, Buciumeni-Dâmbovița 

-,,Bucuria Crăciunului,,-Sibiu (1 premiul II ) 

-,, Crăciunul prin ochi de copil,, Râmnicu Sărat 

-,, E iarnă și sunt sărbători,, -Crușeț 

- ,,Magia sărbătorilor de iarnă,, 

- ,,Magia Crăciunului,,-concurs interjudețean-Satu Mare, Suceava (1 mențiune) 

-,, Bucuri@Crăciunului,, București 

- ,,Iarnă, artă și imaginație,,-Comarnic 

- ,,Micul pieton,, Maxenu 

-,, Bucuria sărbătorilor de iarnă,,- Buzău 

-,, Eu și eu,,-Suceava 

- ,, Interculturalitate și spiritualitate,,-Liteni 

- ,,Dor de Eminescu,,-concurs național-Asociația Interculturală Româno-Elenă 

Așteptăm rezultatele și de la celelalte concursuri la care am participat. 

b) –concursurile la care am participat au fost precedate de concursuri similare desfășurate 

în clasă dintre care au fost selectate lucrări participante la fazele superioare ale concursurilor; 

c) –am participat la Proiectul de cooperare instituțională ,, Ateliere și experiență,, , proiect 

la nivel județean 
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-am participat la Proiectul educațional ,, Portofoliul cadrului didactic,, organizat de editura 

Arabela 

 

4.Responsabilități în cadrul comisiilor la nivel de școală 

-sunt responsabila Comisiei de formare profesională și dezvoltare personală; 

-sunt responsabila  Comisieipentru prevenirea și combaterea actelor discriminatorii și 

promovarea interculturalității în mediul școlar; 

 5. Discipline opționale implementate 

-în anul școlar 2018-2019 elevii clasei pregătitoare parcurg și disciplina opțională ,,Noi 

înșine,,-JA România 

 6 Activități suplimentare cu elevii: 

-când este necesar desfășor activități remediale cu elevii pentru atingerea obiectivelor 

fundamentale din programa școlară 

 

-la clasa Pregătitoare B, p. Î.p. Știr Adrian 

1Activități extracurriculare: 

-am participat cu elevii la activitățile extracurriculare prevăzute în graficul comun al comisiei 

metodice a învățătorilor marcând astfel evenimente importante precum ,,ZIUA EDUCAȚIEI,, , 

toamna, ,,ZIUA TOLERANȚEI,, , sărbătorile de iarnă; 

-am organizat o excursie la CITY MALL PLOIEȘTI,la expoziția ,,Corpul omenesc,, unde 

elevii au aflat primele noțiuni despre corpul uman și organele de simț;(împreună cu clasa P. A.) 

 

 2.Activități de formare continuă: 

a)-în cadrul comisiei metodice a învățătorilor:am participat la toate activitățile comisiei; 

b)-în cadrul Cercului pedagogic al învățătorilor: am participat la cercurile pedagogice de la 

clasa a IV-a  ce s-a desfășurat în școala noastră în luna noiembrie 2018; 

c) am parcurs cursul online  *Stiluri de învățare-2018/ 15 ore (oferit de editura LITERA) 

      *Abilitarea corpului de profesori metodiști din învățământul preuniversitar-2019/40 ore/ 

15 credite 

 3 Promovarea imaginii școlii: 

d) Concursuri școlare la care am participat: 

-,,Prieteni adevărați,,- concurs regional- de la Sighetul Marmației  

-,,Aripi de toamnă,,- concurs zonal- de la Poarta Albă  

-,,Armonia și culorile vieții prin ochi de copil,, de la Chețani-Mureș 

-,,Culorile toamnei,,- concurs internațional- de la Lipova 

- ,,Necuvintele,, Târgoviște 

- ,,Niciodată toamna nu fu mai frumoasă,,- Vulcan – Hunedoara (diplomă de participare) 

- ,,Ghidușiile toamnei,, Buciumeni-Dâmbovița 

-,,Bucuria Crăciunului,,-Sibiu  

-,, Crăciunul prin ochi de copil,, Râmnicu Sărat 

-,, E iarnă și sunt sărbători,, -Crușeț 

- ,,Magia sărbătorilor de iarnă,, 

- ,,Magia Crăciunului,,-concurs interjudețean -Satu Mare, Suceava  

-,, Bucuri@Crăciunului,, București 

- ,,Iarnă, artă și imaginație,,-Comarnic 

-,, Bucuria sărbătorilor de iarnă,,- Buzău 

- ,, Interculturalitate și spiritualitate,,-Liteni 

 - ,,Dor de Eminescu,,-concurs național-Asociația Interculturală Româno-Elenă 

Așteptăm rezultatele și de la celelalte concursuri la care am participat. 

e) –concursurile la care am participat au fost precedate de concursuri similare desfășurate 

în clasă dintre care au fost selectate lucrări participante la fazele superioare ale concursurilor; 
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 4. Activități suplimentare cu elevii: 

-când este necesar desfășor activități remediale cu elevii pentru atingerea obiectivelor 

fundamentale din programa școlară 

 

 

-la clasa I A ,învățător, Brașov Viorica 

   In semestrul I, an școlar 2018/2019, am participat la toateactivitățileComisieiMetodice a 

învățătorilorunde am susținutreferatul „ Modalități de combatere a discriminăriiîneducație”(alături 

de inv. CroitoruLuiza) 

Am participat la toateactivitățileextracurriculare. 

         Am susținutactivitate la Cercul Pedagogic nr.9 al învățătorilor, ce a avuttema „ 

Modalități de integrare a lecturiișiactivități de predare-învățare-evaluareîncadruldisciplinelor de 

studiu din învățământulprimar”, „Odiseealecturii. 

ÎncadrulProiectului „Odiseealecturii” am desfășuratactivități diverse” 

 „Învizita la bibliotecașcolii” ( alături de clasele I B și I C) 

 „Cartea, prietena mea” 

 „Citimșicoloramîmpreună” 

 „Recunoaștepovestea!” 

 „Concurs de ghicitori, poezii, recitări, povestiri” 

         Am participat la spectacole de teatruși de magie „Teatrul Magic Rothini” 

         Am desfășuratactivități  deiarna „In așteptarealuiMoșCrăciun”, „Împodobireabradului” 

         Am participat la concursurile: 

 „Amintiri din copilărie.” 

 „Miciiolimpici.” 

 „Formidabilii” 

 „Academia Junior” 

Concursurile de pictura: 

 „Așa a fost la unire” 

 „Iarna, artașiimaginație” 

 „Iarnaînochi de copil” 

 „In lumeapoveștilor” 

 

 

 

-la clasa I B, profesor învățământ primar, MATEI NICOLETA  

 – 22 elevi 

1. Activități extrașcolare desfășurate ( cele din graficul comun); 

Anșcolar 2018/2019 

I. 27.09.2018  – “CulorileToamnei” 

II. 5.10.2018 -  Ziuaeducatiei 

III. 25.10.2018 – ZiuaArmatei Române 

IV. 12.11.2018 – Festivalul Toamnei 

V. 16.11.2018 -  ZiuaInternaționalăpentrutoleranță 

VI. 29.11..2018 – ”CentenarulMariiUniri” 

VII. 17.12.2018 – excursie la Fabrica de Globulete, Curtea de Arges 

VIII. 21.12.2018 -Colinde, colinde, e vremea colindelor! - program artistic de Craciun 
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IX. 15.01.2019 –” Magazinliterar” – moment închinatlui Mihai Eminescu (date 

despreviatascriitorului,creatiasa) 

X. 243.01.2019 – “Hai sădămmână cu mână!” – activitate dedicate MiciiUniri 

 

2. ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUA: 

a) In cadrul Comisiei Metodice:  referat – ianuarie 2019;  

b) In cadrul Cercului pedagogic : Lectie - 

”Modalități de integrare a lecturiînactivitațile de predare-învățare- 

evaluareîncadruldisciplinelor de   studiu din  învățămîntulprimar.”                                                                                                                         

                                                  Referat – 

c) Cursuri de formare si dezvoltare profesionala: an/nr.ore/credite 

 Leadership in organizatiilescolare (30 credite);(EMAFIL PROFESOINAL)  

 Personalul didactic din sistemul de invatamantpreuniversitarsiuniversitar de stat – 

promotor al invatariipe tot parcursulvietii  - (5 credite);CCDPH 

 Management educational performant - (15 credite). (EMAFIL PROFESOINAL) 

d) Simpozioane, conferinte – participare/lucrari 

     5.Promovarea imaginii școlii: 

Concursuri școlare la care au participat elevii în semestrul I, an școlar 2018-2019 

I) Concursul Național COMPER  (etapa I) – limbă și comunicare                 

                                                                       -matematică 

II) Concursul Interjudețean de creație artistico-plastică 

  „CULORILE TOAMNEI”                                                                            

III) Concursul Interjudețean de creație  plastică și literară 

  „ MAGIA CRĂCIUNULUI”   

 

IV) Concursul Național de creație plastică și literară 

 „FANTEZII DE IARNĂ”        

            V) Concursul  Național „EMINESCU – CULOARE ȘI CUVÂNT”                                                                                   

            VI)  Concursul Național   

“AȘA A FOST LA UNIRE” 

 -concursuri organizate în școală - 

 -simpozioane - 

 -proiecte educaționale derulate la nivel local/județean/interjudețean/național/ internațional - 

 -membru în colective redacționale - 

 -publicații - 

       6.Responsabilități în cadrul comisiilor la nivel de școală 

 Membru in Comisia pentru sanatate 

 Membru in Comisia de mobilitate 

       6. Discipline opționale implementate - 

       7. Activități suplimentare cu elevii ( remediale, de obținerea performanței) 

 

-la clasa I C, profesor învățământ primar Croitoru Andreea 

   In semestrul I, an scolar 2018/2019, am participat la toateactivitățileComisieiMetodice a 

invatatorilorunde am susținutreferatul „ Modalitati de combatere a discriminariiîneducatie” ( alături 

de inv. BrașovViorica) 

          Am participat la Activitateametodica „Traditiireinnoite” desfasurata la 

ȘcoalaGimnaziala „SfantulVasile” Ploiesti. 

Am participat la toateactivitățileextracurriculare. 

          Am susținutactivitate la Cercul Pedagogic nr.9 al invatatorilor, ce a avuttema „ 

Modalitati de integrare a lecturiișiactivități de predare-invatare-evaluareîncadruldisciplinelor de 

studiu din invatamantulprimar”, „Odiseealecturii. 
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Încadrulproiectului „Odiseealecturii” am desfasuratactivități diverse” 

 „Învizita la bibliotecașcolii” ( alături de clasele I A și I B) 

 „Cartea, prietena mea” 

 „Citimșicoloramimpreuna” 

 „Recunoastepovestea!” 

 „Concurs de ghicitori, poezii, recitari, povestiri” 

          Am participat la spectacole de teatruși de magie „Teatrul Magic Rothini” 

          Am desfasuratactivitățiprecumserbarea de iarna „Vine, vine MoșCrăciun!” sau 

„Haidetisaimpodobimbradul!” 

          Am participat la concursurile: 

 „Amintiri din copilărie.” 

 „Miciiolimpici.” 

 „Discovery” 

Concursurile de pictura: 

 „Asa a fost la unire” 

 „Iarna, artașiimaginatie” 

 „Iarnaînochi de copil” 

 „In lumeapoveștilor” 

 

-laclasa a III-a A, învățător Andrei Maria 

Am participat la activitățileextrașcolare ale comisiei metodicea învățătorilor după cum 

urmează: 

I. 09.2017 – “Toamnă mândră, harnică…” 

II. 09.2017 – Spectacol de magie Trupa Rhotini 

III. 10.2017  -  Ziua educatiei – activitate comunӑ 

IV. 10.2017  - Festivalul ,,Bogățiile Toamnei’’ 

V. 10.2017 – Ziua Armatei  Române 

VI. 11.2017 -  Ziua Internațională pentru toleranță 

VII. 12.2017 – ”La mulți ani, România!” – activitate dedicată zilei României 

VIII. 12.2017 – ”Vin sărbătorile de iarnă! ”  - expoziție de Crăciun 

IX. 12.2017 - ”Uite, vine Moș Crăciun!” –serbare de Crăciun 

X. 01.2018 –” Magazinul literar” – moment închinat lui Mihai Eminescu (date despre viata 

scriitorului, creația sa) 

XI. 24.01.2018 – “Hai să dăm mână cu mână!” – activitate integrată în programul festiv 

organizat la nivelul comunei 

Concursuri școlare la care am participat cu elevii: 

Am participat la concursul Comper- Limba și literature română,Matematică Etapa I 

 

-laclasa a II-a B profesor învățământ primar, Popescu Mihaela 

Încadrare: prof. titular 

Gradul didactic: I 

Nr. de elevi la clasă: 30 

Activități extrașcolare, conform calendaruluI activităților educative, pentru fiecare lună a 

anului școlar 2018-2019 

XII. 09.2017 – “Toamnă mândră, harnică…” 

XIII. 09.2017 – Spectacol de magie Trupa Rhotini 

XIV. 10.2017  -  Ziua educatiei – activitate comunӑ 
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XV. 10.2017  - Festivalul ,,Bogățiile Toamnei’’ 

XVI. 10.2017 – Ziua Armatei Române 

XVII. 11.2017 -  Ziua Internațională pentru toleranță 

XVIII. 12.2017 – ”La mulțiani, România!” – activitate dedicată zilei României 

XIX. 12.2017 – ”Vin sărbătorile de iarnă! ”  - expoziție de Crăciun 

XX. 12.2017 - ”Uite, vine Moș Crăciun!” –serbare de Crăciun 

XXI. 01.2018 –”Magazinul literar” – moment închinat lui Mihai Eminescu (date despre viata 

scriitorului, creația sa) 

XXII. 24.01.2018 – “Hai să dăm mână cu mână!” – activitate integrată în programul festiv 

organizat la nivelul comunei 

 

Activitatea de formarecontinuă : 

- Participare la Activitatea metodică „Tradițiireînnoite”, desfășurată la Școala Gimnazială 

,,Sfântul Vasile”, Ploiești (10.12.2018) 

- Participare la activitatea Cercului Pedagogic nr. 9 al învățătorilor (27.11.2018) 

- Curs ,,Practici în Asigurarea Calității Educației în unitățile de învățământ 

preuniversitar” (19.10.2018, 8 ore) 

Concursuri școlare la care au participat elevii 

 

CLASA a II-a B,  anșcolar 2018-2019 

I) ConcursulNaționalCOMPER  (etapa I) - limbășicomunicare                3x Premiul II    

                                                                                                                        5x Premiul III 

                                                                                                                        7x Mentiune 

 

         -matematică              2x Premiul I 

                6x Premiul II 

                3x Premiul III 

                                                            6x Mențiune 

 

II) ConcursulNațional   “AMINTIRI DIN COPILĂRIE”                             7x Premiul I                                                                                                       

                                                            3x Premiul II              

                                                            4 x Premiul III 

                                                           14x Mențiune 

 

III) ConcursulJudețean de creațieplasticășiliterară,,IARNA, ARTĂ ȘI IMAGINAȚIE”  

IV) ConcursulNațional,,ÎN UNIRE STĂ PUTEREA” 

V) ConcursulJudețean,,CUVÂNT ȘI CULOARE” –etapalocală 

Responsabil Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 

Activități suplimentare cu elevii, în vederea pregătirii pentru Evaluarea Națională – 1 

oră/săptămână 
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-laclasa a II-a, SAT MINER, învățător MIHALCEA SORINA 
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-la clasa a III –a A,profesor învățământ primar, MUSTEAȚĂ DANIELA – MARIA,   

Activități extrașcolare desfășurate: 

 

- Culorile Toamnei (expoziții de desene/ activități artistice)  - septembrie 2018 

- Ziua Educației                                                                        - octombrie 2018 

- Ziua mondială a alimentației ( Educație pentru sănătate)      - octombrie 2018 

- Ziua Armatei Române                                                             - octombrie 2018 

- Spectacol de teatru -  Incredibil, dar adevărat!  

( Teatrul Magic Rothini)                                                           - octombrie 2018 

- Corpul Uman – Centrul Comercial Ploiești Shopping City   - octombrie 2018 

- Festivalul Toamnei ( expoziție de fructe/legume/dovleci)     - noiembrie 2018 

- Ziua Internațională pentru Toleranță                                     - noiembrie 2018  

- Protecție civilă ( Educație pentru securitate personală)          - noiembrie 2018 

- Spectacol de teatru -  Jack și vrejul de fasole 

( PFA Urzeală Liviu Florin)                                                       - noiembrie 2018 

-  Salut, deci respect! (Ziua Mondială a salutului)                     - noiembrie 2018  

- 100 de ani de România                                                            - decembrie 2018 

- Iată, vine Moș Crăciun!                                                           - decembrie 2018 

- Magazin literar – Moment închinat lui Mihai Eminescu         - ianuarie 2019 

-  Educație rutieră, educație pentru viață!                                 - ianuarie 2019 

 

3. Activități de formare continuă: 

 

-în cadrul Comisiei metodice: 

Am participat la toate ședințele Comisiei Metodice a învățătorilor și am împărtășit rezultatele 

activităților didactice cu colegele de catedră. 

- Am susținutreferat “Creativitatea în învățământul românesc”  

(18 octombrie 2018) 

 

-în cadrul Cercului pedagogic: 

 

 Am participat la toate întâlnirile cercurilor pedagogice, consfătuirilor cadrelor didactice. 

 

-cursuri de formare și dezvoltare profesională an/nr. ore/credite: 

Managementul Proiectelor educaționale/ sept. 2018/ 15 CPT 

 

     4. Promovarea imaginii școlii: 

 -concursuri școlare la care au participat elevii: 

I) Concursul Național COMPER  (etapa I) – limbă și comunicare    12x Premiul I  

                           7x Premiul II           

            3x Premiul III 

                           3x Mentiune 

 

                     -matematică          12x Premiul I 

                      3x Premiul II 

                      5x Premiul III 

                      1x Mentiune 

 

II) Concursul Național de creație literară 

  „ACROSTIHURI ECOLOGICE”                  
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III) Concursul Național 

“AȘA A FOST LA UNIRE! ” 

 

IV) Concursul Național de creație plastică și literară 

 „IARNA ÎN OCHI DE COPIL”                                                                                                                                                                              

 

V) Concursul Județean de creație plastică și literară  

„CUVÂNT ȘI CULOARE”  - etapa locală 

 

VI) Concursul  Național  

„MICII OLIMPICI”           

 

VII) Concursul  Național  

„AMINTIRI DIN COPILARIE”          

 

VIII) Concursul Național  

  „GAZETA MATEMATICĂ - JUNIOR”          

- Proiecte eTwinning: aflate în desfășurare 

- Our town in autumn 

- I love my class! 

-Children from the world 

 -simpozioane: 

- SimpozionNațional: 

 

“PERFORMANȚĂ  ȘI  PRESTIGIU  ÎN EDUCAȚIE, TRANSDISCIPLINARITATE, 

CREATIVITATE” - LiceulTeoretic „ AurelVlaicu”, Orasul Breaza 

 

 -membru în colective redacționale: - 

 -publicații: - 

 

       5. Responsabilități în cadrul comisiilor la nivel de școală: 

- Coordonator de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare; 

- Comisia de organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare; 

- Comisia de redactare și monitorizare a completării condicii de prezență a cadrelor didactice; 

 

       6. Activități suplimentare cu elevii ( remediale, de obținerea performanței): 

Am întocmit și urmat un program săptămânal de recuperare și de sprijinire a elevilor cu ritm 

lent de învățare și am desfășurat ore de consultații cu părinții acestora.  

 

 

 -la clasa a III-a B, p.î.p.  Știr Beatrice 

 

1Activități extracurriculare: 

-am participat cu elevii la activitățile extracurriculare prevăzute în graficul comun al comisiei 

metodice a învățătorilor marcând astfel evenimente importante precum ,,ZIUA EDUCAȚIEI,, , 

toamna, ,,ZIUA TOLERANȚEI,, , sărbătorile de iarnă. 

 

 2.Activități de formare continuă: 

a)-în cadrul comisiei metodice a învățătorilor:am participat la toate activitățile comisiei; 

b)-în cadrul Cercului pedagogic al învățătorilor: am participat la cercurile pedagogice de la 

clasa întâi  ce s-a desfășurat în școala noastră în luna noiembrie 2018; 
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c) *Stiluri de învățare-2018/ 15 ore 

      *Abilitarea corpului de profesori metodiști din învățământul preuniversitar-2019/40 ore/ 

15 credite 

 

 3 Promovarea imaginii școlii: 

Concursuri școlare la care am participat: 

-,,Prieteni adevărați,,- concurs regional- de la Sighetul Marmației  

-,,Aripi de toamnă,,- concurs zonal- de la Poarta Albă  

-,,Armonia și culorile vieții prin ochi de copil,, de la Chețani-Mureș 

-,,Culorile toamnei,,- concurs internațional- de la Lipova (diplomă de participare) 

- ,,Basmul toamnei,, -concurs județean-Neamț (diplomă de participare) 

- ,,Necuvintele,, Târgoviște 

- ,,Niciodată toamna nu fu mai frumoasă,,- Vulcan – Hunedoara (diplomă de participare) 

- ,,Ghidușiile toamnei,, Buciumeni-Dâmbovița 

-,,Bucuria Crăciunului,,-Sibiu  

-,, Crăciunul prin ochi de copil,, Râmnicu Sărat 

-,, E iarnă și sunt sărbători,, -Crușeț 

- ,,Magia sărbătorilor de iarnă,, 

- ,,Magia Crăciunului,,-concurs interjudețean -Satu Mare, Suceava  

-,, Bucuri@Crăciunului,, București 

- ,,Iarnă, artă și imaginație,,-Comarnic 

- ,,Micul pieton,, Maxenu 

-,, Bucuria sărbătorilor de iarnă,,- Buzău 

-,, Eu și eu,,-Suceava 

- ,, Interculturalitate și spiritualitate,,-Liteni 

 - ,,Dor de Eminescu,,-concurs național-Asociația Interculturală Româno-Elenă 

Așteptăm rezultatele și de la celelalte concursuri la care am participat. 

–concursurile la care am participat au fost precedate de concursuri similare desfășurate în 

clasă dintre care au fost selectate lucrări participante la fazele superioare ale concursurilor; 

    -am participat la Proiectul educațional ,, Portofoliul cadrului didactic,, organizat de editura 

Arabela 

 

 

 4. Discipline opționale implementate 

-în anul școlar 2018-2019 elevii clasei pregătitoare parcurg și disciplina opțională  cu suport 

didactic-JA România 

 

 

 5. Activități suplimentare cu elevii: 

-când este necesar desfășor activități remediale cu elevii pentru atingerea obiectivelor 

fundamentale din programa școlară 
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-la clasa a III-a, Sat Miner, învățător, MITU MARIA 
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-la clasa a IV-a A. Învățător, Nuță Constanța 

 În semestrul I al anului școlar mi-am întocmit planificările calendaristice în timp util, am 

completat documentele școlare (catalog,carnetele de note ale elevilor) 

   In semestrul I, anșcolar 2018/2019, am participat la toateactivitățileComisieiMetodice a 

Învățătorilor. 

         Am participat la toateactivitățileextracurriculareprogramateîncadrulComisiei: 

27.09.2018  – “Culorile Toamnei” 

5.10.2018 -  Ziua educatiei 

25.10.2018 – Ziua Armatei Române 

12.11.2018 – Festivalul Toamnei 

16.11.2018 -  Ziua Internațională pentru toleranță 

29.11..2018 – ”Centenarul Marii Uniri” 

17.12.2018 – excursie la Fabrica de Globulete, Curtea de Arges 

21.12.2018 -Colinde, colinde, e vremea colindelor! - program artistic de Craciun 

15.01.2019 –” Magazin  literar” – moment închinat lui Mihai Eminescu (date despre viata 

scriitorului,creatia sa) 

24.01.2019 – “Hai să dăm mână cu mână!” – activitate dedicate Micii Uniri 

 

Am susținut activitate la Cercul Pedagogic nr.9 al învățătorilor de la clasa a IV-a, ce a avut 

tema „ Modalități de integrare a lecturii și activități de predare-învățare-evaluare în cadrul 

disciplinelor de studiu din învățământul primar,, 

 

 

 

-la clasa a IV-a B 

Numele și prenumele: ChiritoiuFloricica 

Încadrare: prof. titular 

Funcția: prof. înv. primar 

Gradul didactic: II 

Nr. de elevi la clasă: 28 

 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE, CONFORM CALENDARULUI ACTIVITĂȚILOR 

EDUCATIVE, PENTRU FIECARE LUNĂ A ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 

 

09.2017 – “Toamnă mândră, harnică…” 

09.2017 – Spectacol de magie Trupa Rhotini 

10.2017  -  Ziua educatiei – activitate comunӑ 

10.2017  - Festivalul ,,Bogățiile Toamnei’’ 

10.2017 – Ziua Armatei Române 

11.2017 -  Ziua Internațională pentru toleranță 

12.2017 – ”La mulțiani, România!” – activitate dedicată zilei României 

12.2017 – ”Vin sărbătorile de iarnă! ”  - expoziție de Crăciun 

12.2017 - ”Uite, vine Moș Crăciun!” –serbare de Crăciun 

01.2018 –”Magazinul literar” – moment închinat lui Mihai Eminescu (date despre viata 

scriitorului, creația sa) 

24.01.2018 – “Hai să dăm mână cu mână!” – activitate integrată în programul festiv 

organizat la nivelul comunei 

 

Activitatea de formare continuă : 

- Participare la Activitatea metodică ,,Tradițiireînnoite”, desfășurată la Școala Gimnazială 

,,Sfântul Vasile”, Ploiești (10.12.2018) 
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- Organizarea si sustinerea activitatilor educative ale Cercului Pedagogic nr. 9 al 

învățătorilor (27.11.2018) 

- Inspectia curenta 2 la clasa, premergatoare depunerii lucrarii de grad I si inspectiei 

speciale, pentru obtinerea gradului didactic I 

 

 

Concursuri școlare la care au participat elevii 

CLASA a IV-a B,  anșcolar 2018-2019 

 

I) ConcursulNaționalCOMPER  (etapa I) – limbă și comunicare 

                                                                      - matematica 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

II) Concursul Județean de creație plastică și literară ,,IARNA, ARTĂ ȘI IMAGINAȚIE”  

III) Concursul Național ,,ÎN UNIRE STĂ PUTEREA”                                    

 

 

Membru in Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 

 

 

Activități suplimentare cu elevii, în vederea pregătirii pentru Evaluarea Națională – 1 

oră/săptămână 

Activitati suplimentare cu elevii care detin certificat de orientare scolara si care au 

dificultati de invatare la anumite discipline scolare 
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-la clasa a IV-a-școala structură, înv. Burlacu Camelia 
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Responsabil comisie metodică 

Bumbăcea Cristina 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
An școlar 2018-2019  

Semestrul I 
În  anul şcolar 2018-2019, semestrul I, Comisia metodică a profesorilor de limba şi literatura 

română şi-a desfăşurat activitatea conform programului stabilit, avându-se în vedere, ca principale 

repere educative: eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite şi creativitatea în 

adoptarea stilurilor de predare. Asigurarea fluxului informaţiei de specialitate s-a realizat conform 

planificării activităţilor comisiei prin însuşirea şi aplicarea curriculum-ului şcolar pentru anul şcolar 

2018-2019, prin participarea la consfătuirile cadrelor didactice pe specialităţi, prin analiza 

programelor şcolare valabile pentru anul în curs şi prin prezentarea unor soluţii pentru elaborarea 

planificărilor anuale şi semestriale. Astfel, s-au elaborate în timp optim, planificările anuale şi 

semestriale şi s-a obţinut parcurgerea integrală a conţinuturilor de învăţare‚ în termenii stabiliţi prin 

planificările calendaristice. 

Urmărirea sistematică a progresului şcolar s-a realizat prin administrarea de teste periodice: 

predictive, formative şi sumative şi prin introducerea formelor alternative de evaluare: portofoliul şi 

proiectul. O deosebită atenţie s-a acordat elaborării, implementării şi evaluării testelor iniţiale, în 

urma cărora s-a redimensionat activitatea didactică. Pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, elevii 

au fost antrenaţi în diverse activităţi, cum ar fi: lucrul diferenţiat şi lectura suplimentară, pentru a-şi 

forma deprinderea de exprimare corectă, coerentă. 

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

evaluări la limba şi literatura română. Colaborarea eficientă şi productivă între membrii comisiei, a 

fost ilustrată prin diverse activităţi de echipă şi activităţi extraşcolare de calitate. 

De un real succes s-a bucurat activitatea desfăşurată în luna decembrie, de către d-na prof. 

Irimia Maria,cu ocazia lansării de carte ,,Arsura umblă după timp’’ a poetei Viorica Răduţă, 

manifestare la care au participat cadre didactice şi elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal. Cu 

mult interes ,au fost receptate şi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului educaţional  ,,Mihai 

Eminescu-poetul nepereche’’(coordonatori: prof. Nuţă Alina şi prof. Soricu Dana) în cinstea 

marelui poet, Mihai Eminescu, în luna ianuarie. 

La nivelul catedrei s-au purtat discuţii privitoare la obiectivitatea evaluării, la utilizarea unor 

tehnici şi instrumente de evaluare modernă. S-a pus accent  pe cunoaşterea şi aplicarea corectă a 

componentelor evaluării. În utilizarea diverselor instrumente de evaluare, am adaptat şi modele de 

subiecte din banca de instrumente de evaluare unică INSAM.                            

În activitatea didactică, la clasă, s-a pus accent pe aplicarea strategiilor modern 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 argumentate a unor opinii critice sau a unor puncte de 

vedere proprii. 

Profesorii au asigurat transparenţa criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor 

prezentând criteriile de notare după fiecare probă de evaluare formativă sau sumativă.  În cadrul 

orelor de limba și literatura română, a fost asigurat numărul de note în conformitate cu numărul de 

ore alocat, s-a notat ritmic și au fost trecute în carnetele elevilor cele mai multe dintre note. 

S-au utilizat diferite forme de evaluare: orală, scrisă, alternativă (proiectul, portofoliul, 

studiul de caz – clasele a XI-a si a XII-a). 

       
Responsabil Comisie  

Soricu Dana     
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RAPORT DE ACTIVITATE 

        COMISIA METODICA DE LIMBI STRĂINE MODERNE, 

semestrul I 

An școlar 2018-2019 
 

La începutul anului școlar, profesorii de limbi străine au participat la consfătuiri. Profesorii 

de limba engleză au participat la cercul pedagogic  programat, pentru gimnaziu si pentru liceu, iar 

profesorii de limba franceză au participat la cercul cu tema “L’impacte de l’apprentissage du 

francais, dans la vie quotidienne”, la  Colegiul Tehnic C-tin Istrati” Câmpina, in 28 noiembrie. 

În 31 octombrie, prof. Maria Coman  a participat la CCD Prahova, la activitatea cu tema “La 

famille dans le texte litteraire francais”. 

Prof. Corina Păunescu a desfășurat, in 30 octombrie, activitatea “Let’s celebrate Halloween! 

”, cu clasa a IV-a, iar in 17 decembrie, a desfășurat activitatea “Christmas carol’s” , cu clasele a V-

a, a VI-a si a VII-a.  

Prof. Damaris Constantin a organizat, in 26 septembrie „ Ziua Europeană a limbilor străine”, 

pe 16 noiembrie a organizat activitatea “ Signs of Fall” , iar in 21 decembrie ,, Let’s celebrate 

Christmas”. 

Prof. Damaris Constantin a întocmit si a prezentat referatul „Collaborative Learning”. 

Prof. Marilena Rusu a organizat, in 26 septembrie, activitatea „ Plurilingvism într-o Europă 

unită”, cu ocazia zilei Europene a Limbilor străine, cu elevii claselor a V-a B si C. 

Prof.  Marilena Rusu a întocmit si a prezentat, referatul intitulat “ Calitățile evaluatorului” .  

Prof. Iulia Chirițoiu a sărbătorit,împreună cu elevii clasei a VII-a A, Ziua Internațională  a 

păcii, in 22 septembrie, printr-o activitate în cadrul căreia s-au realizat postere tematice. 

În 5 octombrie, prof.  Chirițoiu Iulia a organizat o activitate dedicată Zilei Internationale a 

Educației, cu elevii clasei a VIII-a C, iar in 30 octombrie a organizat o activitate dedicată sărbătorii 

Halloween, tot cu elevii clasei a VIII-a C. 

De asemenea, prof.  Iulia Chirițoiu a organizat o activitate legată de BULLYING, in 18 

decembrie, cu elevii clasei a VIII-a C, iar in 20 decembrie a organizat activitatea “Christmas 

Crafts”, tot cu elevii clasei a VIII-a C. 

Pe parcursul semestrului I, profesorii de limba engleză si de limba franceză au facut 

pregătire suplimentară pentru bacalaureat. 

     

Responsabil comisie metodică: 

prof. Coman Maria 

 
 

COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ 

RAPORT AL ACTIVITĂŢII METODICO-ŞTIINŢIFICE 

SEMESTRUL I 

AN ŞCOLAR 2018-2019 

În semestrul I al anului şcolar 2018-2019, la nivelul Catedrei de matematică, s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 

1. Au fost  discutate programele şcolare şi planificările pentru anul școlar 2018-2019. 

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

integral programa şcolară la nivel de competenţe specifice şi conţinuturi. 

            2. În săptămâna 17-21 septembrie 2018 s-a desfăşurat testarea iniţială a elevilor, iar 

rezultatele au fost analizate în cadrul catedrei. Rezultatele testelor iniţiale au fost slabe. In vederea 
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îmbunătăţirii situatiei a fost stabilit un plan de recuperare a cunoștințelor elevilor care au lacune din 

anii precedenți. 

 3. În şedinţa de catedră din luna octombrie s-au analizat rezultatele elevilor din promoţia 2018 

la proba de matematică a Evaluării Naṭionale. Rezultatele au fost similare cu cele din anii anteriori. 

Încă de la începutul anului școlar a fost stabilit programul orelor de pregătire suplimentară pentru 

clasele a VIII-a.  

4. Membrii catedrei de matematică au participat la Cercul pedagogic al profesorilor de 

matematica, organizat la Scoala Gimnazială Gherghiţa (3.12.2018). 

5. În data de 20.12.2018 am organizat, la nivel de şcoală, o simulare a Evaluării Naṭionale la 

matematică pentru elevii claselor a VIII-a. 

6. S-au organizat ore de consultaţii pentru pregătirea elevilor cu ritm lent de învăţare şi 

pentru pregătirea examenului de Evaluare Naţională a elevilor din clasele a VIII-a. 

7. S-au ţinut, în fiecare lună, şedinţe de catedră 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 mici la matematică. 

 2) Destul de multe 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 şi a situaţiei de corigenţă la matematică. 

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

de  profesorii de matematică.    

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

pozitive faţă de matematică. 

 

 

Responsabil comisie metodică: 

prof. Grădinaru Daniel 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE  

ŞTIINŢE 

SEMESTRUL I 

 AN ȘCOLAR 2018-2019 

Comisia metodică ,,Științele naturii”este formată din 4 membri. Aceștia sunt: 

- Tobă Nicoleta; 

- Nedelcu Georgeta; 

- Țurlea Niculina; 

- Chelaru Adriana Flavia. 

Activitatea la nivel de comisie metodică s-a desfășurat conform planului managerial stabilit 

la începutul anului școlar. Pe baza  diagnozei realizate la nivelul comisiei au fost stabilite, pentru 

anul şcolar 2018 –2018, următoarele priorităţi: 

- Abordarea unui curriculum modern şi flexibil/modular promovând interdisciplinaritatea 

şi transdisciplinaritatea, integrând metodologii de predare, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor 

conform standardelor; 

- Utilizarea eficientă  atât a metodelor şi instrumentelor de evaluare sumativă cât şi a 

celor de evaluare formativă pe parcursul întregului an şcolar; construirea unui sistem unitar, 

coerent de evaluare a performanţelor elevilor pornind de la obiectivele de referinţă/ competenţele 

specifice din programele școlare, pe an de studiu/ ciclu de învăţământ (evaluare internă); 

- Obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare; 

- Participarea la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor, şi 

valorizarea acestora . 

În acest semestru, membrii comisiei au realizat în mare parte obiectivele propuse.  

1. Aplicarea curriculum-ului 

Toţi membrii comisiei cunosc şi aplică în mod creativ noile planuri cadru şi programele 

şcolare. În acest scop au participat la Consfătuirile cadrelor didactice şi la cercurile pedagogice 

care s-au ţinut în semestrul I. 

S-au întocmit la timp planificările anuale şi semestriale, fiind fundamentate pe achiziţiile 

anterioare de învăţare ale elevilor. În acest sens au fost organizate evaluări predictive la începutul 

anului şcolar.Testele inițiale au demonstrat că potenţialul elevilor la disciplinele fizică și chimie 

este limitat şi s-au luat măsuri de corectare a lacunelor. 

În primul semestru al anului şcolar 2018 -2019 au ţinut cont de restructurarea materiei 

pentru clasa a VI-a, făcută la disciplinele din aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii. De 

aceea au acordat atenţia cuvenită studierii cu mare atenţie a programelorşcolare, şi întocmirea cu 

multă atenţie a planificărilor anuale şi semestriale. În atenţia profesorilor a fost selectarea 

conţinuturilor şi parcurgerea programelor şcolare cu evitarea supraîncărcării, cu raportarea la 

clasă şi elevi, pentru reuşita demersului învăţării. 

Testarea inițială a elevilor : s-a efectuat conform normelor în vigoare. În urma aplicării lor 

s-au luat o serie de măsuri de remediere: 

- efectuarea de exerciții cu  transformări de unități de măsură; 

- efectuarea de exerciții cu ordonări ale valorilor unor mărimi fizice; 
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- elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general la 

particular şi de la noţiuni mai simple, la cele mai complexe; 

- experimente pentru utilizarea corectă a instrumentelor de măsură; 

- descrierea metodelor de utilizare corectă a instrumentelor de măsură; 

- identificarea fenomenelor și explicarea lor. 

Toţi membrii comisiei au parcurs ritmic şi integral programa şcolară, fiind înregistrate 

întârzieri de maxim 4 lecţii faţă de planificări. 

S-au selectat elevii capabili de performanţă şi s-au desfăşurat ore de pregătire a lor pentru 

participarea la concursurile școlare. În vederea desfăşurării unor astfel de ore s-a elaborat 

curriculum complementar conform programelor concursurilor şcolare. 

La fizică, în 08.12.2018, a avut loc etapa locală a olimpiadei de fizică, care s-a ținut la 

Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina. Au participat cinci elevi de la clasele a VII-a 

și s-au calificat la etapa județeană 3 elevi: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa  Punctaj obținut(din 

max 30p) 
Etapa 

județeană 

1. APOSTOIU MATEI 

MIHAIL 

VII A 21,07 DA  

2. GÎLMĂ ALESIA 

FLORINA  

VII A 19,20 DA 

3. TOGAY AZIZ DENIZ VII A 11,70 NU 

4. VULPE DIANA 

GABRIELA 

VII A 12,94 NU 

5. MATEI SARA ȘTEFANA VII B 19,62 DA 

Aceeași elevi au participat și la Concursul național PHI. Eleva Gîlmă Alesia Florina a luat 

mențiune. 

Nr. crt. Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa  Punctaj obținut 

1. APOSTOIU MATEI 

MIHAIL 

VII A 225 

2. GÎLMĂ ALESIA 

FLORINA  

VII A 230 

3. TOGAY AZIZ DENIZ VII A 30 

4. VULPE DIANA 

GABRIELA 

VII A 215 

5. MATEI SARA ȘTEFANA VII B 217,5 

Au fost utilizate eficient materialele didactice și auxiliarele curriculare în procesul de 

predare-învăţare de către toţi membrii comisiei. 

2. Evaluare 

S-a realizat notarea ritmică, elevii fiind evaluaţi atât prin metode de evaluare tradiţionale, 

clasice (probe orale și probe scrise), cât şi prin metode moderne: evaluarea prin referate, 

investigații, proiecte şi portofolii. 

Au fost realizate instrumente de evaluare (fişe de lucru, teste de evaluare iniţiale şi  

sumative, portofolii, proiecte etc., care se regăsesc în dosarul comisiei metodice sau în portofoliile 

personale). 

Exemple de teste : 

 -  „ Soluții”, clasa a VII-a, chimie, prof. Țurlea Niculina 

- ”Oxigenul”, clasa a VIII-a, chimie,prof. Țurlea Niculina 

- „Organismul– un tot unitar”, clasa a VI- a, biologie, prof. Nedelcu Georgeta 

-  „Teoreme de variaţie şi legi de conservare în mecanică”, clasa a IX- a, fizică, prof. 

Chelaru Adriana 

- „ Fenomene termice”, clasa a VIII- a, fizică, prof. Tobă Nicoleta. 
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Exemple de fişe de lucru : 

- ”Volumul”,clasa a VI- a, fizică, prof. Tobă Nicoleta 

-”Mărimi scalare, mărimi vectoriale”, clasa a VII- a, fizică, prof. Tobă Nicoleta 

Exemple de fişe de activitate experimentală: 

- „ Determinarea ariei prin metodă indirectă”, clasa a VI- a, fizică, prof. Tobă Nicoleta 

- „ Verificarea legii de compunere a forțelor concurente”, clasa a VII- a, fizică, prof. Tobă 

Nicoleta 

Progresului școlar prezintă o importanță dublă, orientativă și simulatoare. Verificarea 

progresului prin teste este obiectivă, deoarece nu se poate manifesta subiectivismul corectorului. 

Exemple de progres școlar sunt prezentate în diagramele de mai jos: 

 

 
3. Activitatea metodică, formare continuă şi perfecţionare 

Realizarea formării continue a cadrelor didactice s-a realizat prin perfecționarea curentă prin 

activități metodico - științifice și psihopedagogice realizate la nivelul unității de învățământ și în 

activități ale cercurilor pedagogice. Membrii comisiei au participat la Consfătuirile cadrelor 

didactice şi la toate cercurile pedagogice care s-au ţinut în semestrul I. 

Activităţi susţinute la nivelul comisiei metodice: 

- Lecție demonstrativă la fizică ”Măsurarea directă a lungimii, ariei, volumului și a 

intervalului de timp. Scrierea rezultatului măsurării unei mărimi fizice”, 16.10.2018, la clasa a VI-

a B prof. Tobă Nicoleta; 

- Lecție demonstrativă la biologie”Sistemul respirator la om” ,11.  12. 2018, la clasa a VI-a 

A, prof. Nedelcu Georgeta; 

- Prezentarea referatului “Alotropii carbonului”, 23.11.2018, prof. Țurlea Niculina; 

- Prezentarea referatului” Poluarea electromagnetică”, 18.01.2019,  prof. Chelaru Adriana. 

Prezentul raport a fost realizat pe baza documentelor justificative existente la dosarul 

comisiei metodice, a proceselor-verbale încheiate cu ocazia susţinerii unor activităţi, a fişelor de 

asistenţă, a rezultatelor oficiale obţinute de elevi la evaluările interne sau la etapele concursurilor 

şcolare, a prezentărilor realizate de membrii comisiei în cadrul întâlnirilor metodice lunare sau a 

documentelor justificative din portofoliile personale ale profesorilor. 

Responsabil comisie: 

Prof. Tobă Nicoleta 
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RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA METODICA "OM SI SOCIETATE" 
 

AN SCOLAR 2018-2019 

SEMESTRUL I 

In anul școlar 2018-2019 semestru I , in cadrul comisiei metodice "OM SI SOCIETATE" s-

au desfășurat următoarele activități: 

1-In data de 25.09.2018 a avut loc reorganizarea comisiei; 

2-In data de 8.10.2018 a avut loc o activitate coordonata de domnii prof. de istorie NEGOI 

VALENTIN  si BREZEANU MARIUS: "Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului"- 

susținută de elevii claselor a VIII-a; 

3-In  data de 27.11.2018 a avut loc activitatea cu tema "GRECIA ANTICA- ADEVAR SI 

LEGENDA" susținuta de prof. Ignat Gabriela la clasa a V-a B. 

4-In data de 28.11.2018 doamnele profesoare Ignat Gabriela si Alexandrescu Adina au 

susținut activitatea dedicată zilei de 1 decembrie, cu tema "UNIȚI  ÎN CUGET ȘI-N SIMȚIRI"-

CLASA  a V-a; 

5-In data de 27.11.2019 domnii profesori de istorie  NEGOI VALENTIN  si BREZEANU 

MARIUS  au organizat activitatea cu tema :"CENTENARUL MARII UNIRI"-CLS.V-VIII; 

6-In data de 27.11.2019 a avut loc activitatea cu tema "CENTENARUL MARII UNIRI" 

susținută de prof. MOCIORNITA  IZABELLA - CLASA a VI-a A; 

 

                                       Responsabil comisie metodica, 

prof. Mociorniță Izabella. 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI DE ED. FIZICA 

pe semestrul I, an școlar 2018/2019 

Comisia de Ed. Fizica a Liceului Teoretic Filipestii de Padure compusa din profesorii 

Simion Radu, Florescu Ionut și Dumitru Codruț 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 cu echipa de baieti gimnaziu, la Olimpiada scolara de fotbal de la Baicoi,la 

29.10,2018, ocupand locul 1 

-participarea la cercul pedagogic de la Sc. Al. I. Cuza , Campina, din 9.11.2018 

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

Grigorescu Campina, la 15.11.2018, ocupand locul 3 

-participarea la cercul pedagogic de la Colegiul Militar, Breaza, din 16.11.2018 

- participarea cu echipa de baieti primar , la Olimpiada scolara de fotbal la 28.11.2018 

-participarea cu echipa de fete liceu la Olimpiada scolara de volei, de la Liceul Cantacuzino, 

Sinaia, din 18.12.2018 

- participarea cu echipa de baieti gimnaziu , la Olimpiada scolara de fotbal, etapa judeteana 

de la Valeni de Munte ,la 23.01.2019, ocupand locul 3 

-participarea cu echipa de volei fete liceu, la Olimpiada scolara de volei, de la Colegiul 

Militar Breaza, la 29.01.2019, ocupand locul 4 

-sustinerea unei lectii deschise ,la nivelul comisiei,cu tema: „Traseu utilitar aplicativ” la 

clasa a III a, de catre prof. Florescu Ionut 

-pregatirea echipelor reprezentative ale scolii, handbal (fete si baieti gimnaziu), volei (fete 
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liceu), fotbal (baieti gimnaziu si primar , fete gimnaziu), rugby-tag (gimnaziu)   

 

Responsabil comisie metodică: 

prof. Simion Radu 

 

COMISIA METODICA ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII 

 RAPORT DE ACTIVITATE  

pe semestrul I 
An scolar 2018-2019 

 

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

2018-2019 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 2017-2018; 

- Intocmirea raportului de activitate pentru anul scolar 2017-2018; 

- Alegerea responsabilului comisiei pentru anul scolar 2018-2019; 

- Evaluare initiala (analiza testelor de evaluare initiala propuse, aprobarea acestora); 

- Intocmirea listei manualelor valabile in anul scolar 2018-2019, graficului activitatilor 

prevazute pentru semestrul I, an scolar 2018-2019, graficului interasistentelor, planului managerial 

al comisiei; 

- Actualizarea documentelor de catedra; 

- Portofoliul profesorului; 

- Continutul mapei catedrei; 

- Analiza rezultatelor obtinute de elevi la examenul de bacalaureat 2018 (proba de competente 

digitale);  

- Intocmirea listei Cercurilor pedagogice din anul scolar 2018-2019; 

- Comunicate Consfatuiri septembrie 2018; 

- 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, Educatie 

tehnologica si educatie plastica. 

 In sedinta din data de 3.09.2018 am discutat si validat fiselor de autoevaluare/evaluare in 

vederea acordarii calificativului anual pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar; 

 In sedinta din data de 19.09.2018 au fost comunicate noutati de la Consfatuirile judetene ale 

profesorilor de Informatica si Educatie Tehnologica; de asemenea, a fost realizata analiza activitatii 

din anul scolar 2017-2018. Au fost consultate Calendarul activitatilor educative nationale 2018-

2019  si Calendarul activitatilor educative regionale si interjudetene 2018-2019. 

  In sedinta din data de 21.11.2018 s-au formulat propuneri de discipline opționale pentru anul 

școlar 2019-2020. D-na prof. Dima Doina Marina a propus următoarele discipline opționale pentru 

anul școlar 2019-2020: 

1. O şansă în plus, calculatorul - clasele a VIII-a 

2. Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD)– clasa a XII-a 

Propunerile de discipline opționale pentru anul școlar 2019-2020, făcute de d-na Dima Doina 

Marina, au fost discutate și avizate de comisia metodică. 
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 d-na Dima Doina Marina a intocmit PLANUL DE ACHIZITII pentru COMISIA 

METODICA ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII, ANUL 2019; 

 In sedinta din data de 16.10.2018 au fost prezentate Proiecte nationale si internationale: 

CodeEU, Ora de Net, Programele internationale Junior Achievement de catre prof. inf. Dima Doina 

Marina. D-na prof. Dima Doina Marina va participa impreuna cu elevii clasei a XI-a la urmatorul  

program JAR: Alimentatie sanatoasa. Sport. Preventie. De asemenea, dna prof. Nuta Corina a 

sustinut referatul Metode moderne de predare iar dna prof. Dima Marina a diseminat informatii cu 

privire la cursul “Informatica si TIC pentru gimnaziu”; 

 16.10-23.11.2018 d-na prof. Dima Doina Marina a derulat proiectul “Dă BLOCK 

agresivităţii. Şi „glumele” dor. Stop Cyberbullying!”, coordonat la nivel national de Organizatia 

Salvati Copiii; 

 22.10.2019, dna prof. Dima Marina a participat la o activitate metodica, ştiințifica şi culturala 

la CCD Prahova (Arbori liberi. Algoritmi pentru APM (Disciplina: Informatică, Direcții strategice 

de acțiune în anul şcolar 2018-2019 la disciplinele informatice, Educatia STEM: programele 

educationale oferite de Asociatia Techsoup (Predau viitor) si Biroul European de Resurse pentru 

Educatie Spatiala, ESERO) 

 In sedinta din data de 7.11.2018  a avut loc Prezentarea proiectului “Ora de net 2018-2019”, 

proiect derulat de organizația Salvați copiii România si sustinerea referatului: “Cum folosesc copiii 

din Romania Internetul – analiza” de catre dna prof. Dima Marina; 

 26.11.2018, dna prof. Dima Marina a participat la cercul pedagogic al profesorilor de 

Informatica si TIC la Colegiul Național Mihai Viteazul, Ploiesti; 

 1-21.12.2018, dna prof. Nuță Corina a organizat expozitia: Decoratiuni din materiale 

reciclabile; 

 Dna prof. Urian Maria se ocupa permanent de pavoazarea holurilor cu lucrari ale copiilor; 

 3-9.12.2019, d-na prof. Dima Doina Marina a sustinut activitati dedicate celui mai mare 

eveniment educațional din istorie, în cadrul Săptămânii Educației în Tehnologia Computerelor și 

Programare, Hour of Code.  

 Ianuarie 2019 – iunie 2019 – d-na prof. Dima Doina Marina derulează proiectul iTech Skills 

and Challenge. 

 

Responsabil Comisie Metodică, 

Prof. Dima Marina 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI TEHNICE  

ÎN  SEMESTRUL I – AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

ANALIZA SWOT 

 

 

    PUNCTE TARI        PUNCTE SLABE      OPORTUNITĂŢI          AMENINŢĂRI 

 Întocmire documentaţie aferentă 

Comisiei Metodice în perioada stabilită 

(RAPORT DE ANALIZĂ, PLAN DE 

MĂSURI, PROIECT MANAGERIAL, 

planificări calendaristice).  

 Realizarea obiectivelor stabilite la 

începutul anului 2018/2019. 

 Proiectarea activităților didactice prin 

corelarea cu posibilitatea reală de studiu 

a elevilor. 

 Încheierea de parteneriate de practică cu 

agenții economici locali și posibilitatea 

efectuării practicii la aceștia de către toți 

elevii unității școlare. 

 Baza materială slabă și 

învechită; 

 Slaba  implicare a elevilor 

cât și a familiilor acestora în 

dezvoltarea lor 

profesională; 

 

 Cadre didactice bine pregătite; 

 Aplicarea metodologiilor de 

predare învăţare pe proiecte 

(desfăşurarea orelor de curs), 

respectiv, implementarea tipului 

de evaluare pe baza proiectelor 

întocmite de elevi (lunar, 

respectiv, semestrial).  

 Posibilitatea desfașurării instruirii 

practice la agenii economici cu 

care sunt încheiate parteneriate 

 Creșterea cererii pe piața muncii 

de absolvenți ai școlii 

profesionale. 

 Scăderea populației școlare 

și dificultăți în realizarea 

planului de școlarizare; 

 Implicarea parţială a 

membrilor catedrei în 

activităţi menite să atingă 

standardele educaţionale la 

nivel de instituţie de 

învăţământ.  

 Lipsa motivației elevilor.  

 

 

COMPONENTA DIDACTIC MANAGERIALĂ  

 

CURRICULUM SITUAŢIE  ŞCOLARĂ 

ASPECTE 

POZITIVE 

ASPECTE 

NEGATIVE 

SITUAŢIA 

DOCUMENTELOR 

ŞCOLARE 

PARCURGEREA 

MATERIEI 

 

PREZENŢA 

LA 

ORE 

TESTE 

INIŢIALE 

TESTE 

FINALE 

 

PREGĂTIREA 

EXAMENE 

NAŢIONALE 

 

PREGĂTIREA 

LA 

CONCURSUR

ILE 

ŞCOLARE 
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Îndeplinirea 

sarcinilor  

aferente 

activităţii 

didactice, 

respectiv, 

metodice – 

ştiinţifice la nivel 

de unitate de 

învăţământ. 

 Participare

a membrilor 

comisiei 

metodice la toate 

activitățile 

desfășurate în 

cadrul catedrei; 

 Întocmirea 

și predarea la 

timp a tuturor 

documentelor 

solicitate de 

inspectoratul 

școlar; 

Participarea 

membrilor 

catedrei la 

activitățile de 

promovare a 

ofertei 

educaționale 

pentru anul școlar 

 Nivel 

scăzut de 

pregătire al 

elevilor cât și 

existența 

unor elevi cu 

probleme de 

disciplină 

care 

împiedică 

desfășurarea 

normală a 

orelor de 

curs; 

  

Implicare  

parţială a  

tuturor  

membrilor în 

optimizarea  

procesului de 

învăţământ la 

nivel de 

unitate 

şcolară.  

  

  

 S-au întocmit și 

predat la timp 

planificările realizate 

în  conformitate cu 

programele şcolare în 

vigoare de către 

membrii catedrei:  

Palas Aldea Adina  

Drăghici Dorian Bebe 

și Moraru Constantin; 

S-au întocmit 

documentele specifice 

catedrei (plan 

managerial, plan de 

activități, încadrarea și 

schemele orare ale 

membrilor catedrei- 

Palas Aldea Adina; 

 

 Materia s-a 

parcurs în 

întregime -  dar 

notarea nu s-a 

realizat ritmic 

datorită 

numărului mare 

de absențe ale 

unor elevi; 

 Notele de la 

instruirea practica 

nu sunt descărcate 

ritmic de către 

maiștrii 

instructori. 

 Membrii 

Comisiei 

Metodice s-au 

prezentat la 

ore;  

 În situaţii 

aferente 

deplasărilor 

profesionale 

sau situații de 

concedii 

medicale s-a 

asigurat 

suplinirea de 

către cadre 

didactice din 

Comisia 

Metodică fără 

a se deranja 

orarul elevilor. 

 Testele 

inițiale nu 

s-au aplicat 

la toate 

clasele  și 

toate 

modulele. 

La clasele 

la care au 

fost 

aplicate s-

au întocmit 

diagnoze în 

urma 

testărilor la 

nivel de 

disciplină 

de 

învăţământ. 

 Se constată 

rezultate 

destul de 

slabe la 

testele 

inițiale.  

 

 S-au parcurs 

etapele din 

metodologia de 

organizare și 

desfășurare a 

Examenului de 

certificare a calificării 

profesionale nivel 3 

(prelucrarea 

metodologiilor de 

examene membrilor 

catedrei și elevilor, 

stabilitrea 

îndrumătorilor de 

proiect, elaborarea 

listei cu temele de 

proiect, distribuirea 

temelor la elevii 

clasei a XIII a 

seral,stabilirea 

graficului de 

monitorizare a 

elaborării proiectelor, 

aducerea la 

cunoștința elevilor de 

la școala profesională 

a listei cu temele de 

examen și stabilirea 

graficului de 

pregătire a 

examenului). 

 Nu se 

organizează 

concursuri 

școlare la 

nivelul școlii 

datorită slabei 

pregătiri și 

implicări a 

elevilor.  
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2018-2019 

(Drăghici Bebe 

Dorian, Palas 

Aldea Adina)  

   

 

 

 

COMPONENTA DIDACTIC – MANAGERIALĂ 

Şedinţele de lucru s-au dovedit activităţi metodico -  ştiinţifice menite să determine progresul şcolar în rândul elevilor (PROCESE VERBALE) 

 

Ceilalți membri ai catedrei fie nu sunt diriginți fie nu au notat activitățile în condica de prezență. 

 

COMPONENTA DIDACTIC – MANAGERIALĂ 

PREZENŢA MEMBRILOR ACŢIUNI ISJ, CCD  ACŢIUNI PROPUSE PENTRU SEMESTRUL II  

Membrii Comisiei Metodice „Tehnologii” s-au prezentat la 

consfătuirile de specialitate, la cercurile pedagogice pe 

discipline de învăţământ şi au participat ca observatori la 

acţiuni organizate de CCD PLOIEŞTI. 

  

 

Reducerea absenteismului în rândul elevilor de la toate formele de 

învăţământ;  

Notarea ritmică și monitorizarea prezenței elevilor la instruirea practica 

efectuată la agenții economici;  

Aplicarea  standardelor educaţionale, metodologice de evaluare 

aferente; 

Pregatirea examenului de certificare a calificării profesionale nivel 3 si 

4 de calificare; 

Orientarea elevilor către studiul individual, având în vedere faptul că 

acesta lipseşte în totalitate, prin intermediul dezbaterilor şi proiectelor 

Realizarea de material didactic 

CONCLUZII 

Activitatea Comisiei Metodice „Tehnologii” desfăşurată  în  semestrul  I  2018/2019 poate fi încadrată în criteriile calificativului educaţional 

BINE.   

 

Întocmit, 

Responsabil arie curriculară ”Tehnologii” 

                                                                                                        Prof. Palas Aldea Adina
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATILE EDUCATIVE EXTRASCOLARE 

SI EXTRACURRICULARE 

IN SEMESTRUL I 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

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 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 semestrul I al anului şcolar 

2018-2019 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini și 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: 

-  îmbunatatirea procesului instructiv - educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii. 

- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. 

Comisia diriginţilor 

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de profesor  Nedelcu Georgeta  și  a fost 

constituită la începutul anului şcolar 2018-2019 cu un efectiv de  18 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. 

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 de 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 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 
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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 MEN, 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 și 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 bună dintre majoritatea diriginţilor și elevi; 

- mulţi profesori diriginţi implicaţi în educaţia moral-civică și socială a elevilor; 

- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu. 

- varietatea mare de activități extrascolare și extracurriculare organizate de unii diriginți. 

PUNCTE SLABE:     

 - cazuri de absenţe la anumite ore de curs; 

- nerealizarea unei comunicări între unii profesori și elevi, ceea ce a dus la iscarea unor 

conflicte; 

- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi; 

- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi; 

- au existat clase în care diriginții n-au avut nici-o activitate extrașcolara la clasa. 

OPORTUNITĂŢI: 

- 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 
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 Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare 

 

Nr. 

crt. 

 

        Activitatea 

 

    Data 

 

Coordonator 

 

Grup țintă 

1  Organizarea alegerilor C.S.E Sept. 2018 Prof.Vaduva Mariana Elevii școlii 

2 “Ziua Internaționala a Păcii”/ 

parteneriat cu Asociația 

MasterPeace Ro 

21.09.2018 Prof. Nuță Alina 

Prof. Chirițoiu Iulia 

Prof. Văduva Mariana 

Clasa a VII-a A 

Clasa a VIII-a C 

Clasa a XII-a 

3 “Plurilingvism într-o Europă 

unită” - Ziua Europeana a 

limbilor straine 

26.09.2018 Prof. Rusu Marilena 

Prof. Ignat Gabriela 

Prof. Nuță Corina 

Clasele a V-a 

4 Ziua Europeană a limbilor 

straine 

26.09.2018 Prof. Constantin Damaris Clasa a V-a A 

 

5 Spectacol de teatru -  

„Incredibil, dar adevărat!” 

(Teatrul Magic Rothini)                                                        

27.09. 2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

6 „Culorile Toamnei”(expoziții 

de desene/ activități artistice 

Sept. 2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

7 Ziua Educatiei 5.10.2017 Profesorii școlii Elevii școlii 

8 Ziua Națională de 

Comemorare a Holocaustului 

8.10.2018 Prof.  Negoi Ioan Valentin 

Prof. Mociorniță Izabella 

 

Clasa a V-a A 

Clasa a VIII-a A 

Clasa a VIII-a B 

Clasa a VIII-a C 

9 Dă BLOCK agresivității.  

Și “glumele” dor.  

Stop Cyberbullyng! 

Proiect Salvati Copiii 

Romania 

10 – 12.2018 Prof. Dima Marina 

Prof. Irimia Maria 

Clasa a VIII-a 

Clasa a X-a 

Clasa a XI-a 

10 “Copilărie –Prietenie – 

Socializare – Colaborare” 

/Excursie Bran – Râșnov 

14.10.2018 Prof. Rusu Marilena 

Prof. Ignat Gabriela 

Clasa a V-a C 

11 “Emoții de toamnă” 15. 10. 2018 Prof. Rusu Marilena 

Prof. Ignat Gabriela 

Clasa a V-a C 

12 Luna octombrie – luna 

bibliotecilor școlare 

“Cartea –România – 

Centenar”  

18. 10. 2018 Prof.Constantin Damaris 

Prof.  Negoi Ioan Valentin 

Prof. Irimia Maria 

Bibl. Smărăndoiu Daniela 

Clasa a V-a A 

13 Ziua Armatei Române 25. 10.2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

14 European Code Week 2018 

Activități de programare în 

joacă 

Oct. 2018 Prof. Dima Marina 

 

Clasa a V-a 

Clasa a VI-a 

Clasa a X-a 

Clasa a XI-a 

15 “Corpul uman” – Centrul 

Comercial Ploiești Shopping 

City 

Oct. 2018 P.î.p. Bumbăcea Cristina 

P.î.p. Știr Adrian 

P.î.p. Musteață Daniela 

P.î.p. Știr Beatrice 

CP A 

CP B 

Clasa a III-a A 

Clasa a III-a B 

16 “Toamna în literatură” 1.11.2018 Prof. Soricu Dana Clasa a IX-a 

17 “Toamna livezeană” 9.11. 2018 Prof. Nuță Alina Clasa a VII-a A 

18 “Festivalul Toamnei”  12.11. 2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 
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19 Spectacol de teatru - „Jack și 

vrejul de fasole” (PFA 

Urzeală Liviu Florin)                                                        

13.11. 2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

20 “Signs of Fall“ 16.11.2018 Prof. Constantin Damaris Clasa a V-a A 

21 Ziua Toleranței 16.11.2018 Prof. Rusu Marilena 

Prof. Ignat Gabriela 

Clasa a V-a C 

22 Ziua Internațională pentru 

Toleranță 

16.11.2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

23 Excursie – Târgoviște 17.11.2018 Prof. Constantin Damaris 

Prof.  Negoi Ioan Valentin 

Clasa a V-a A 

24 Ziua internațională a 

drepturilor copilului 

20.11.2018 Prof. Rusu Marilena Clasa a V-a C 

25 Grecia Antică – adevăr și 

legendă 

27.11.2018 Prof. Ignat Gabriela Clasa a V-a B 

 

26 “Centenarul Marii Uniri” 27.11.2018 Prof. Negoi Ioan Valentin Clasa a V-a A 

Clasele  a VIII-a 

27 “Centenarul Marii Uniri” 27.11.2018 Prof. Mociorniță Izabella Clasa a VI-a A 

28 “1 Decembrie – Ziua tuturor 

românilor” 

28.11.2018 Prof. Nuță Alina 

Prof. Soricu Dana 

Clasa a VII-a A 

Clasa a IX-a 

29 “Picături de iubire de ziua ta, 

Mândră țara mea” 

29.11.2018 Prof. Alexandrescu Adriana 

Prof. Ignat Gabriela 

Clasa a V-a B 

Clasa a V-a C 

30 “Centenarul Marii Uniri” 29.11.2018 

 

Toți învățătorii 

Diriginții claselor VIII-XII 

Clasele P - IV 

Clasele VIII-XII 

31 “La mulți ani, România!” 1.12.2018 Prof. Simion Radu 

P.î.p. Musteață Daniela 

P.î.p. Popescu Mihaela 

P.î.p. Chirițoiu Floricica 

Elevii  școlii/ 

Primăria 

comunei 

32 “Sub semnul Centenarului” 1.12.2018 Prof. Rusu Marilena 

Prof. Ignat Gabriela 

Clasa a V-a C 

33 “100 de ani de România!”  Dec. 2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

34 “Arsura umblă după trup” - 

lansare de carte Viorica 

Răduță 

7.12.2018 Prof. Irimia Maria 

Prof. Dima Marina 

 

Clasa a VII-a 

Clasa a X-a 

Clasa a XI-a 

35 “Bucuria de a dărui!” 19.12.2018 Prof.Văduva Mariana Clasa a XII-a 

36 “Iată, vin colindătorii!” 19.12.2018 

20.12.2018 

Prof. Rusu Marilena 

Prof. Soricu Dana 

Clasa a V-a C 

Clasa a IX-a 

37 “Carnavalul iernii” 20.12.2018 Prof. Nuță Alina Clasa a VII-a A 

38 “Colinde, colinde, e vremea 

colindelor!” 

21.12.2018 Diriginții claselor V-XII Clasele V-XII 

39 Excursie – Curtea de Argeș, 

Fabrica de globulețe a lui Moș 

Crăciun 

21.12.2018 P.î.p. Matei Nicoleta Clasa I B 

40 “Iată, vine Moș Crăciun!” 

(serbări școlare) 

17-21.12.2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

41 “Mihai Eminescu- Poetul 

nepereche” 

14-18.01.2019 Prof. Nuță Alina 

Prof. Soricu Dana 

Clasa a VII-a A 

Clasa a IX-a 

42 “Magazin literar – Moment 

închinat lui Mihai Eminescu” 

15.01.2019 

 

Toți învățătorii Clasele P - IV 
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43 “Hai să dăm mână cu mână!” 23.01.2019 Toți învățătorii 

Diriginții claselor V-XII 

Clasele P - IV 

Clasele V-XII 

44 „Educație rutieră, educație 

pentru viață!”                                  

31.01.2019 P.î.p Musteață Daniela Clasa a III-a A 

 

Activități internaționale – Proiecte eTwinning  
 

Nr. 

crt. 

 

Titlu Proiect 

 

Data 

 

Coordonator 

 

Grup țintă 

1. “Our Book of a magic 

Christmas” 

10.08.2018 P.î.p Bumbăcea Cristina 

P.î.p Știr Beatrice 

CP A 

Clasa a III-a B 

2. „Children from the world”                                                20.08.2018 P.î.p Musteață Daniela Clasa a III-a A 

3. „Our town in autumn” 28.09. 2018 P.î.p Musteață Daniela 

P.î.p Știr Beatrice 

Clasa a III-a A 

Clasa a III-a B 

4.  „I love my class!” 4.10. 2018 P.î.p Musteață Daniela 

P.î.p Știr Beatrice 

Clasa a III-a A 

Clasa a III-a B 

5. „My favourite animal” 5.10.2018 P.î.p Bumbăcea Cristina CP A 

6. “Happy child, happy world” 18.11.2018 P.î.p Bumbăcea Cristina CP A 

 

Activitatea Consiliului Elevilor 

În acest semestru, activitatea Consiliului 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 . 

    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 2018-2019. Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru completarea 

departamentelor. La această adunare, elevii şi-au ales reprezentanții  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. 

    În 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 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. 
 

Plan de masuri 

Planurile de activitate pentru semestrul II vor fi întocmite având în vedere şi includerea 

următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor slabe și prevenirea eventualelor probleme care pot 

apărea. 
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Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Pregătirea elevilor 

la 

nivelul 

standardelor de 

calitate. 

Adaptarea strategiilor didactice la 

nevoile educaţionale ale elevilor si 

îmbinarea activităților curriculare cu 

cele extracurriculare 

 

Cadre didactice 

 

Permanent 

Întocmirea graficului de pregătire 

suplimentară a elevilor şi urmărirea 

modului de realizare. 

Responsabili de 

catedră 

 

 Martie 

Implicarea mai activă a familiei în 

viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 

 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul activităţii 

didactice și al activităților 

extrașcolare 

Conducerea. 

Responsabili de 

Catedră 

Conform 

graficului 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea 

stării 

disciplinare a 

elevilor. 

Intensificarea acţiunilor educative 

privind prevenirea violenței în 

școală 

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 

 

  Coordonator pentru proiecte şi programe educative școlare şi extraşcolare,  

  Prof. înv. primar, 

  Musteață Daniela – Maria 
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RAPORT  DE  ACTIVITATE  AL  COMISIEI  DE 

EDUCAŢIE  PENTRU  SĂNĂTATE 

Semestrul I 

An şcolar 2018-2019 

 

Pe semestrul I al anului şcolar 2018-2019 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 supravegheat permanent modul în care s-au realizat curăţenia şi dezinfecţia (cu aerisirea sălilor 

de curs între schimburi) şi s-au sesizat neregulile apărute ori de câte ori a fost cazul. 

 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. 

 În orele de Dirigenţie şi Biologie au fost prezentate elevilor măsuri pentru evitarea îmbolnăvirilor, 

mai ales prin boli infecto-contagioase (ex. rujeola, varicela, răceala, gripa). 

 Pe data de 2.11.2018 d-na  Prof.  Chirițoiu Iulia a susţinut  un referat cu tema       „Zahărul , 

duşmanul tăcut” . 

 În  10. 12.  2018 d-na  Înv. Nuţă Constanţa a susținut o lecție educativă la clasa a IV-a A  cu tema 

„Sănătatea alimentației”. 

  În  28. 01.  2019 d-na Prof. Înv.primar  Matei Nicoleta a susținut o lecție educativă la clasa  I B  cu 

tema „Obiecte de igienă personală”. 

 Pe parcursul semestrului I, în cadrul orelor de Educație pentru Sănătate,  prof. Nedelcu Georgeta a 

coordonat mai multe sesiuni de referate cu tematică educativă la  clasa a XI-a, iar la clasa a XII-a a 

coordonat realizarea și prezentarea de către elevi a unor prezentări PPT cu teme de Educație pentru 

Sănătate. 

 La structura  Liceul Tehnologic Filipeștii de Pădure, structură a Liceului Teoretic, comuna Filipeștii 

de Pădure, s-au desfășurat lunar următoarele activități: 

 

La clasa a III-a : 

 

     Corpul nostru  – 26. 09. 2018 

     Igiena personală – 11. 10. 2018 

     Activitate și odihnă – 15. 11. 2018 

    Sănătatea mediului – 6. 12. 2018 

    Sănătatea alimentației – 27. 12. 2019 

    Sănătatea reproducerii și a familiei – 13. 03. 2019 

    Consumul și abuzul de substanțe toxice – aprilie 

    Accidente, violență, abuz, valori - mai 

 

La clasa a IV-a : 

 

Minte sanătoasă în corp sănătos – 5.10. 2018 

Alimentația și sănătatea – 16. 11. 2018 

Cunoașterea și îngrijirea corpului – 14. 12. 2018 

Hrana, sport, recreere – 2. 03. 2019 

 

 

                                                             Responsabil comisie, 

                                                            Prof. Nedelcu Georgeta 
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RAPORT  DE  ACTIVITATE DEPARTAMENTUL CONTABILITATE 

SEMESTRUL I   

ANUL SCOLAR 2018-2019 

 

 In aceasta perioada s-au efectuat plati salariale, plati de burse de la bugetul local, plati de 

burse-bani de liceu si burse profesionale, si s-au acordat ajutoare sociale sub forma de transport 

elevi, precum si plati de bunuri si servicii. De asemeni au fost acordate ajutoare sociale elevilor cu 

cerinte educationale speciale, ajutoare de hrana si imbracaminte. 

In aceasta perioada am intocmit lunar situatia Platilor restante, situatie solicitata de Trezoreria 

Boldesti Scaeni. 

Am efectuat raportarile de situatii financiare atat pe hartie cat si on-line, prin Platforma de 

transparenta bugetara si Sistemul electronic de raportare a situatiilor financiare FOREXEBUG.  

Acestea se raporteaza on-line, atat la sectorul : Buget de Stat, cat si la sectorul Buget Local: 

Lunar: 

-Situatia 1115-NON TREZOR 

-Situatia 1127-Balanta deschisa 

-Situatia 1102-Balanta de verificare la finele perioadei de raprtare 

-Situatia 1118-Plati restante si situatia numarului de personal 

Trimestrial, se depun si urmatoarele situatii financiare: 

-Situatia114- Plati efectuate si sume declarate pentru cota parte cheltuieli finantate din FEN-

anexa 19 

- Situatia1122- Situatia platilor efectuate din FEN- anexa 27 

-Situatia 1123- Situatia platilor efectuate la titlul 65 “cheltuieli aferente programelor cu 

finantare rambursabile”-anexa 28 

-Situatia 1125- Situatia activelor si datoriil;or financiare-anexa 40 

Anual, la 31.12.2017, am mai depus si urmatoarele situatii: 

-Situatia 1105-Situatia activelor fixe corporale - nota 35a 

-Situatia 1107- Situatia activelor fixe necorporale - nota 35c 

-Situatia 1110- Situatia modificarilor in structura activelor nete si capitalurilor proprii-

formular 34 

-Situatia 1111-Actiuni si alte participatii detinute de entitatile publice-nota 31 

-Situatia 1112- Actiuni detinute de UAT nota 31b la sectorul 2 

-Situatia 1113- Situatia stocurilor –nota 37 

In urma initierii cheltuielilor salariale, de catre secretara scolii, lunar am intocmit “Situatia 

Centralizatoare a platilor salariale in luna”, am efectuat platile cu ordine de plata multiple, catre 

bugetul statului, pentru impozitul pe venit si catre bugetele asigurarilor sociale si fondurilor special, 

pentru celelalte contributii. 

Lunar am efectuat platile cu ordin de plata pentru salariile pe CARD pentru salariatii care iau 

salariile la cele 8 banci CEC, Unicredit , BCR, Raiffeisen Bank, BRD, Banca Transilvania si 

Millenium Bank, etc, precum si ordinele de plata pentru celelalte retineri de la salariati: CAR, 

sindicat, alte retineri si debite . 

Am intocmit statul centralizator pentru “Transportul cadrelor didactice la si de la locul de 

munca”. 

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:  
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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. 

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 intocmit CEC-urile pentru ridicarea salariilor in numerar, platite salariatilor, precum si a 

burselor, ajutoarelor sociale pentru elevii cu cerinte educationale special si transportul elevilor. 

Am eliberat adeverinte de salariat, angajatilor care au solicitat aceste documente. 

Lunar, trimestrial si la finele anului 2018,  am intocmit situatiile financiare, ale institutiei, ce 

cuprind balanta de verificate, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxului de trezorerie, si 

bilantul institutiei, precum si celelalte situatii solicitate conform legislatiei in vigoare. 

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. 

              

 

                                                                                                       Contabil, 

                                                                                                    Ec. E. Ionete 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 

SEMESTRUL I 

 

În perioada semestrului I al anului școlar 2018-2019 am desfășurat următoarele activități:. 

- inscriere elevi/completare dosare 

- completarea registrelor matricole si a cataloagelor după corigente 

- întocmirea de situații statistice de sfârșit de an școlar 

- primirea dosarelor cadrelor didactice noi si încadrarea acestora in vederea salarizării 

- redactarea documentelor  necesare pentru  angajarea in munca  

- întocmirea statelor de plata 

- întocmirea statalelor de funcții și avizarea acestora la ISJ Prahova 

- completarea Revisal 

 - întocmirea pontajului cadrelor didactice 

- întocmirea tuturor situațiilor necesare începerii anului școlar 

- primirea dosarelor pentru rechizite si burse si întocmirea situațiilor aferente 

- întocmirea deciziilor de început de an școlar 

- întocmirea situațiilor pentru  alocații elevi 

- distribuirea cataloagelor 

- întocmirea situațiilor statistice de început de an școlar privind evidenta elevilor si încadrarea 

cadrelor didactice 

- înscrierea elevilor în registrele matricole si registrele de evident a elevilor 

- întocmirea bazei de date a tuturor elevilor liceului pe clase 
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- evidența cererilor de transfer, primirea și distribuirea documentelor necesare plecării sau venirii 

elevilor în instituția noastră 

- arhivarea documentelor 

- înscrierea elevilor în clasa pregătitoare 

- completarea datelor  necesare în baza de date SIIIR a ISJ Prahova 

- eliberarea de adeverinte de elev si salariat 

- eliberare adeverințe de studii 

- redactarea diplomelor și certificatelor de competență, verificarea și aplicarea timbrului sec în 

cadrul ISJ Prahova 

- eliberarea fara cerere, dupa ce au fost completate pentru toti absolventii, inregistrate și semnate 

de catre director in baza cataloagelor respective, a diplomelor de bacalaureat și certificatelor de 

absolvire 

- completarea de adrese de foi matricole pentru elevi noi 

- primirea si analizarea dosarelor de burse 

- primirea dosarelor pentru rechizite,burse si Bani de liceu si întocmirea situațiilor pentru I.S.J. 

- întocmirea listelor si dosarelor pentru obținerea anchetelor sociale 

- înregistrarea cererilor de motivarea a absențelor elevilor  

- întocmirea statelor de plata a burselor de merit, de studiu, a burselor sociale și a burselor  Bani 

de Liceu lunar 

- întocmirea situațiilor pentru alocații pentru elevii ce împlinesc 18 ani, lunar 

- eliberarea adeverințelor de elevi si salariat 

- întocmirea adreselor pentru Inspectoratul Școlar și celelalte instituții publice 

- întocmirea altor situații apărute 

- întocmirea deciziilor 

- întocmirea situațiilor pentru Direcția de Finanțe 

- eliberare foi matricole 

- întocmirea situațiilor de sfârșit de semestru 

- actualizarea documentelor din avizierul școlar 

- deținerea si asigurarea securității, aplicării ștampilei instituției 

- asigurarea aprovizionării cu rechizite (consumabile) 

- păstrarea confidenţialităţii datelor la care am acces 

- întocmirea și depunerea dosarelor de echivalare a studiilor elevilor ce au studiat în străinătate 

-  întocmește si trimite, in termenele stabilite, situații cerute de către inspectoratul școlar 

- evidenta absentelor elevi  

- asigurarea permanenta a legăturii cu reprezentanții comunitarii locale, părinți și elevi  

     

                                                                 Secretar șef, 

                                                          Stoica Rozalia Felicia 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI IT 

DIN CADRUL LICEULUI ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019, 
 

semestrul I 

 

1. Incarcare comenzi manuale aplicatie dedicata MENCS - cls I-IV, an scolar 2018-2019. 

2. Incarcare comenzi manuale,aplicatie dedicata MENCS - cls V-XII, an scolar 2018-2019 

3. Instruire periodica SSM și ISU cu personalul liceului, sept. și dec 2018. Instructaj general 

cu persoanele nou angajate. 
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4. Instruire personal prima intervenție - lunar. 

5. Efectuare control tematic SU si SSM sept. 2018. 

6. Completare documentație SU și SSM an școlar 2018-2019. 

7. Pregătire calculatoare sala informatică pentru  noul an școlar. 

8. Activități sindicat. 

9. Redactat situație clădiri,  

10. Promovare elevi an școlar în  SIIIR.  

11. Raport semestrial SU si SSM. 

12. Transmitere rapoarte CSSM, trimestrial, la ITM Prahova. 

13. Întocmit referate necesitate lucrări necesare SU.  

14. Lucrări de mentenanță AeL.  

15. Setari și modificări AeL pentru noul an școlar, 2018-2019 (perioade generice, calendar, 

adaugari de clase pe nivele inv., adăugare elevi în clase etc.) 

16. Setare calculator laborator chimie-biologie pentru lecții AeL. 

17. Verificare calculatoare administrativ. 

18. Activități SIIIR - adăugare și asociere elevi clasa pregătitoare și clasa a IX-a., asociere elevi 

în clase, rezolvare transferuri, dezasociere unitate elevi absolvenți clasa a XII. 

19. Machete  norme - verificări, printare, scriere CD. 

20. Extragere arhiva Edusal - state salarii pentru calcul dobânzi. 

21. Concatenare baza de date Edusal - Liceul Tehnologic sat Minieri cu baza de date - Liceul 

Teoretic Filipeștii de Pădure. 

22. Actualizare periodică site liceu (www.teoreticfilipesti.ro). 

23. Actualizare site - înscriere învățământ primar. 

24. Întocmire referate necesitate pentru anul 2018-2019. 

25. Întocmire anexa achiziții directe 2018-2019. 

26. Achiziții  SEAP  

27. Transmitere alocații ISJ PH, lunar. 

28. Transmitere diferite situații ISJ PH. 

29. Asistență calculatoare, laptopuri, videoproiectoare, routere WiFi. 

30. Asistență IT la învățământ primar - activități didactice. 

31. Asistență IT la inspecții grad didactic. 

32. Deplasare lunar la trezorerie - ridicat salarii personal. 

33. Introducere date în aplicația REVISAL la apariți modificărilor contractelor de muncă sau 

încheierea de contracte noi, realizare backup-uri, transmitere baza de date ITM. 

34. Eliberare adeverințe Revisal la cerere. 

35. Diverse situații cerute de conducerea liceului. 

 

Întocmit, 

An. progr. Șerban Eugen 

 

 

RAPORT BIBLIOTECĂ 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018, semestrul I 

 

 Respectarea normelor biblioteconomice în vederea opreraționalizării eficiente a activitații;  

plan managerial, planificări în concordanță cu structura anului școlar și adaptată la particularitățile 

unității, regulamente, raport semestial și anual, realizarea unei gestionări corecte pentru păstrarea 

colecțiilor bibliotecii; organizarea de activitați tematice; activitați realizate împreună cu cadre 

didactice și utilizatorii elevi; parteneriate; respectarea programei şcolare, formarea competenţelor 
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specifice disciplinei, organizare activitǎţi extracurriculare, realizarea de activitați cu ajutorul 

calculatorului, colaborare la cercurile pedagogice din unitate, proiecte educaționale județene, 

interjudețene, europene și internaționale, promovarea bibliotecii liceului, activităților și proiectelor 

desfășurate, contribuția structurilor infodocumentare la imaginea instituțională . 

Obiectivul principal - asigurarea funcționării bibliotecii și organizarea activităților pentru a 

răspunde cerințelor de informare a elevilor și cadrelor didactice, în funcție de programa școlară sau 

de nevoile satisfacerii lecturii de plăcere a utilizatorilor. 

Prezentarea și cunoașterea de către utilizatori a Regulamentului intern al bibliotecii școlare, 

colecția de carte, cu posibilitatea de a căuta singuri cărțile iar accesul la raft să le dea posibilitatea să 

studieze și alte volume în afara celor recomandate de profesori, părinți, prieteni, sensibilizarea 

elevilor și crearea unei situații de receptivitate prin angajare personală în propria formare 

profesională, familiarizarea elevilor cu biblioteca şcolară și cu activitatea desfăşurată de bibliotecă, 

îndrumarea lecturii elevilor în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor procesului de 

învăţământ. 

2018 – „Anul Centenarului Marii Uniri” 

2019 – „Anul Cărții în România. Programul România citește” 

Activităţi desfăşurate cu utilizatorii elevi şi cadre didactice din liceu și școli partenere, în 

semestrul I, anul şcolar 2018-2019: 

 “5 OCTOMBRIE – ZIUA  MONDIALĂ A EDUCAȚIEI” 

  “CODE WEEK”, organizat de ADFABER, coordonator eveniment cu certificat 

european „EUROPE CODE WEEK 2018- CHARLES BABBAGE, London”, 6 - 21 octombrie 

2018 

  CUFĂRUL CU CĂRȚI  (biblos=carte; theke=cufăr) 

LUNA OCTOMBRIE ~ LUNA INTERNAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR ȘCOLARE, 

activități dedicate Centenarului Marii Uniri 2018-1918 "Cartea - România – Centenar - Cărțile 

Centenarului”, 30 octombrie 2018 

Liceul Teoretic din Comuna Filipeștii de Pădure și biblioteca instituției au sărbătorit ”Luna 

internațională a bibliotecilor școlare” 

http://prahova-news.ro/stire/liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-si-biblioteca-

institutiei-au-sarbatorit-luna-bibliotecilor-scolare-galerie-fotovideo-4616 

Biblioteca Liceului Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure 

https://www.youtube.com/watch?v=i9dxuhx41Qk 

Didactic.ro - comunitatea online a cadrelor didactice  

https://www.didactic.ro/ 

https://www.didactic.ro/pagina-mea/magda3/materiale 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26711 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26713 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26714 

 “SEMINAR eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2014 - 2020”, ediția a 

V-a, 21 noiembrie 2018, prezentarea proiectelor internaționale eTwining  din anul școlar 2017-2018 

care au obținut Certificate  Europene de Calitate: Project “My cultural songs”, ”Culture street no.2” 

(Liceul Teoretic, comuna Filipeștii de Pădure) cu participarea cadrelor didactice din Europa, din 

județul Prahova, directori de școli și licee, inspector școlar pentru proiecte educaționale europene/ 

Inspector pentru învațământul particular și alternative educaționale. 

 CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂȚĂTORILOR la clasele I și a IV-a: "Modalități de 

integrare în activitățile de predare - învățare - evaluare în cadrul disciplinelor de studiu din 

învățământul primar ,"LUNA INTERNAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR ȘCOLARE, activități la 

biblioteca liceului: Cufărul cu cărti - “Poveștile copilăriei”,  Cărțile Centenarului", “Lectura între 

prieteni”, 27 noiembrie 2018 

http://prahova-news.ro/stire/liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-si-biblioteca-institutiei-au-sarbatorit-luna-bibliotecilor-scolare-galerie-fotovideo-4616
http://prahova-news.ro/stire/liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-si-biblioteca-institutiei-au-sarbatorit-luna-bibliotecilor-scolare-galerie-fotovideo-4616
https://www.youtube.com/watch?v=i9dxuhx41Qk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3Lrwv5XhAhVFlIsKHXjVA2kQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.didactic.ro%2F&usg=AOvVaw106N33ruE2jpBOz3Hn68f3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3Lrwv5XhAhVFlIsKHXjVA2kQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.didactic.ro%2F&usg=AOvVaw106N33ruE2jpBOz3Hn68f3
https://www.didactic.ro/
https://www.didactic.ro/pagina-mea/magda3/materiale
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26711
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26713
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26714


Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure 
 

49 
 

Cerc pedagogic la Liceul Teoretic din Filipeștii de Pădure, desfășurat sub semnul 

Centenarului Marii Uniri - FOTO/VIDEO 

http://prahova-news.ro/stire/cerc-pedagogic-la-liceul-teoretic-din-filipestii-de-padure-

desfasurat-sub-semnul-centenarului-marii-uniri-fotovideo-4857 

Cerc pedagogic, Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure 

https://www.youtube.com/watch?v=LKZGH0mSDO4 

 Seminar județean cu participare națională "100 de ani de la Marea Unirea", colaborator 

cu lucrare proprie și moment artistic dedicat  CENTENARULUI MARII UNIRI LA LICEUL 

TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", BĂICOI, proiect derulat pe parcursul a trei 

ani (2016-2018), 29 noiembrie 2018, 

https://ro-ro.facebook.com/liceulbaicoi/ 

 “HOUR OF CODE”, ADFABER, EUROPEAN COMMISSION, KIDS IN TECH, 

coordonator evenimente cu certificate europene “LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE 

PĂDURE, ROMÂNIA - PROIECT EUROPEAN “INOVATIV BOOKS OF THE CENTENARY”, 

“PROIECT EUROPEAN AMPRENTA CODEWEEK“, “PROIECT EUROPEAN IE Code Week”, 

EUROPE CODE WEEK 2018,  3 - 9 decembrie 2018 https://hourofcode.com/ro ,  

https://studio.code.org/home  

 “LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”- Centenarul Marii Uniri 2018-1918, "Cartea - 

România – Centenar - Cărțile Centenarului”, 29 noiembrie 2018 

 Întâlnire cu un scriitor: “Viorica Răduță - un Picasso al cuvintelor”, discuții libere-punte 

între generații, “Anul 2019 - Anul Cărții în România. România citește”, prezentarea creațiilor 

literare, volume dăruite cu autograf, 7 decembrie 2018 

 “ Colindul gutuii și momente poetice” ediția a II-a, elevii din “Clubul liceenilor” și-au 

colindat părinții la firmele de pe raza localității, decembrie 2018 

 ACȚIUNE DE VOLUNTARIAT -  Programul de Strategie Națională de Acțiune 

Comunitară (SNAC), la CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, Comuna Filipeștii de 

Târg (director prof. Măndița Botezatu, prof. Andreea Gheorghiu, Marian Sin, Mihaela Petre si 

Elena Baicoianu) și la Centrul de Plasament din Filipeștii de Târg (șef centru Marin Elena Gabriela, 

coordonator personal de specialitate Antigona Orlic, instructori de educație Apostoiu Gabriela, 

Alexandrescu Claudia, Cornea Daniela, Olaru Andreea, Giorgina Mocanu, Eparu Doinița). “DAR 

NU UITA CÂND EȘTI VOIOS/ ROMÂNE, SĂ FII BUN!”, 12 decembrie 2018  

Colinde, rugăciuni, jucării, în dar, în An Centenar, din partea elevilor de la Liceul Teoretic 

din comuna Filipeștii de Pădure pentru colegii lor din două centre cărora le-au îndulcit sufletele - 

FOTO/VIDEO 

http://prahova-news.ro/stire/colinde-rugaciuni-jucarii-in-dar-in-an-centenar-din-partea-

elevilor-de-la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-pentru-colegii-lor-din-doua-centre-

carora-le-au-indulcit-sufletele-fotovideo-4972 

Acțiune de voluntariat copii, Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure 

https://www.youtube.com/watch?v=JhurfkEKHzw 

 „2019 - Anul Cărții în România. Programul România citește”,  

“Eminescu scos din cufărul cu cărți – ZIUA CULTURII NAȚIONALE”,15 ianuarie 2019, 

Didactic.ro - comunitatea online a cadrelor didactice  

https://www.didactic.ro/ 

https://www.didactic.ro/pagina-mea/magda3/materiale 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26883 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26883?page=2 

 „2019 - Anul Cărții în România. Programul România citește”, „Hai să dăm carte cu 

carte!- UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE”, 24 Ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza, Mica 

Unire, 23 ianuarie 2019 

http://prahova-news.ro/stire/cerc-pedagogic-la-liceul-teoretic-din-filipestii-de-padure-desfasurat-sub-semnul-centenarului-marii-uniri-fotovideo-4857
http://prahova-news.ro/stire/cerc-pedagogic-la-liceul-teoretic-din-filipestii-de-padure-desfasurat-sub-semnul-centenarului-marii-uniri-fotovideo-4857
https://www.youtube.com/watch?v=LKZGH0mSDO4
https://ro-ro.facebook.com/liceulbaicoi/
https://hourofcode.com/ro
https://studio.code.org/home
https://web.facebook.com/elena.tudor.714?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBfrAxJXOEI4ggKzOO1gYmUKFQCP2al8CyaW8rCHw-AEE1kxPnIfE6BtCKT9TpaWxobvuDC6iFIAq8u&fref=mentions
https://web.facebook.com/apostoiu.gabriela.9?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBy1AHn0Q-_8hPKLXtNCT12t7VcbZCmZZTnA1j_itpvpnpdybtU-sRa3qjYUXVeE5BZgx4GsRSzcKmB&fref=mentions
https://web.facebook.com/giorgina.mocanu?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDVwbGeDxR6vjHQJM-faVK7YoEcWaHtbh4HON0CBZ3JT3xg4UzREFVUa3-Ld-QeKUj92K4i8rhrafBV&fref=mentions
http://prahova-news.ro/stire/colinde-rugaciuni-jucarii-in-dar-in-an-centenar-din-partea-elevilor-de-la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-pentru-colegii-lor-din-doua-centre-carora-le-au-indulcit-sufletele-fotovideo-4972
http://prahova-news.ro/stire/colinde-rugaciuni-jucarii-in-dar-in-an-centenar-din-partea-elevilor-de-la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-pentru-colegii-lor-din-doua-centre-carora-le-au-indulcit-sufletele-fotovideo-4972
http://prahova-news.ro/stire/colinde-rugaciuni-jucarii-in-dar-in-an-centenar-din-partea-elevilor-de-la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-pentru-colegii-lor-din-doua-centre-carora-le-au-indulcit-sufletele-fotovideo-4972
https://www.youtube.com/watch?v=JhurfkEKHzw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3Lrwv5XhAhVFlIsKHXjVA2kQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.didactic.ro%2F&usg=AOvVaw106N33ruE2jpBOz3Hn68f3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3Lrwv5XhAhVFlIsKHXjVA2kQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.didactic.ro%2F&usg=AOvVaw106N33ruE2jpBOz3Hn68f3
https://www.didactic.ro/
https://www.didactic.ro/pagina-mea/magda3/materiale
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26883
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26883?page=2
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La Liceul Teoretic din Comuna Filipeștii de Pădure, "Unirea Mică" a plecat din bibliotecă! - 

FOTO/VIDEO  http://prahova-news.ro/stire/la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-

unirea-mica-a-plecat-din-biblioteca-fotovideo-5265 

Activitate Biblioteca Liceul Filipestii de Pădure de Ziua Micii Uniri 

https://www.youtube.com/watch?v=pkx6mxlpfQo 

Didactic.ro - comunitatea online a cadrelor didactice  

https://www.didactic.ro/ 

https://www.didactic.ro/pagina-mea/magda3/materiale 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26887 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26887?page=2 

 “Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoli”, Ziua Internaţională a Nonviolenţei şi 

Păcii, "Să exmatriculăm VIOLENȚA!", ‘‘VIOLENŢA ESTE ARMA CELOR SLABI”, 30 ianuarie 

2019 

Elevii și profesorii Liceului Teoretic din comuna Filipeștii de Pădure au marcat Ziua 

Internaţională a Nonviolenţei în Şcoli  FOTO/VIDEO 

http://prahova-news.ro/stire/foto-elevii-si-profesorii-liceului-teoretic-din-comuna-filipestii-

de-padure-au-marcat-ziua-internationala-a-nonviolentei-in-scoli-5318 

Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoli, la Filipeștii de Pădure 

https://www.youtube.com/watch?v=14wrcgj86gY 

 Continuarea proiectelor europene eTwining și în anul școlar 2018-2019: „Book it 19!”, 

“Kids love fairy TALES”, “100 de școli pentru România”, “,Bir Milyon Mavi Kurdele“, “BOOKS 

SPEAK!”, “Seven art on my ten fingers, On parmağımda yedi sanat“, “Hand In Hand For Health”, 

“OUR FUTURE IS IN OUR HANDS“, “Our Cultural Heritage-Where The past meets the future”. 

 Dezvoltare profesională: înscriere programe de perfecţionare avizate de Direcția 

generală Management și rețeaua școlară din M.E.C.S din oferta de formare profesională continuă 

pentru anul şcolar 2018-2019, la Casa Corpului Didactic Prahova, Ploiești: 

” Etwinning–oportunități de dezvoltare profesională și personală a cadrelor didactice” și    

„Managementul riscului în structurile infodocumentare din învățământ - biblioteci și centre de 

documentare și informare”. 

 Formare continuă, activități metodico-ştiinţifice și culturale, Biblioteconomie şi Știinţa 

Informării, consfătuiri, cercuri pedagogice de specialitate: 

-   „Bibliotecile și Centrele de Documentare și Informare la început de an școlar”, 

consfătuire de specialitate Biblioteconomie şi Știinţa Informării, 4 octombrie 2019, 

-   “Cultură și identitate națională”, “Rolul bibliotecilor transilvănene la dezvoltarea 

sentimentului de unitate națională, Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare și Centenarul Marii 

Uniri” la Casa Corpului Didactic Prahova, Ploiești, activitate cultural-educațională, 4 octombrie 

2019, 

-   Cerc pedagogic unic Știința Informării și Documentării “Sfântul Nicolae în contextul 

sărbătorilor de Crăciun. Întâlnire cu un scriitor: Poetul Lucian Avramescu” la Școala Gimnazială 

“Sfânta Vineri”, Ploiești, 6 decembrie 2018 

- Publicații literare, colaborare cu poetul Lucian Avramescu și A.M.Press-Literatură 

https://ampress.ro/literatura/:  

„Eminescu bibliotecar”  

https://ampress.ro/magdalena-daniela-smarandoiu-eminescu-bibliotecar/ 

„Din adnotările Danielei Smărăndoiu, un bibliotecar cu suflet” 

https://ampress.ro/din-adnotarile-danielei-smarandoiu-un-bibliotecar-cu-suflet/ 

„Să ne jucăm ca micuțul Eminescu, fără tabletă, telefon sau laptop!” 

https://ampress.ro/magdalena-daniela-sa-ne-jucam-ca-micutul-eminescu-fara-tableta-

telefon-sau-laptop/ 

„Sfântul Nicolae dă startul sărbătorilor de iarnă.” https://ampress.ro/magdalena-daniela-

sfantul-nicolae-da-startul-sarbatorilor-de-iarna-la-multi-ani-tuturor-prietenilor-mei/ 

http://prahova-news.ro/stire/la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-unirea-mica-a-plecat-din-biblioteca-fotovideo-5265
http://prahova-news.ro/stire/la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-unirea-mica-a-plecat-din-biblioteca-fotovideo-5265
https://www.youtube.com/watch?v=pkx6mxlpfQo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3Lrwv5XhAhVFlIsKHXjVA2kQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.didactic.ro%2F&usg=AOvVaw106N33ruE2jpBOz3Hn68f3
https://www.didactic.ro/
https://www.didactic.ro/pagina-mea/magda3/materiale
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26887
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26887?page=2
http://prahova-news.ro/stire/foto-elevii-si-profesorii-liceului-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-au-marcat-ziua-internationala-a-nonviolentei-in-scoli-5318
http://prahova-news.ro/stire/foto-elevii-si-profesorii-liceului-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-au-marcat-ziua-internationala-a-nonviolentei-in-scoli-5318
https://www.youtube.com/watch?v=14wrcgj86gY
https://live.etwinning.net/projects/project/182931
https://live.etwinning.net/projects/project/185725
https://live.etwinning.net/projects/project/177769
https://live.etwinning.net/projects/project/178871
https://live.etwinning.net/projects/project/174064
https://live.etwinning.net/projects/project/173173
https://live.etwinning.net/projects/project/173109
https://ampress.ro/literatura/
https://ampress.ro/magdalena-daniela-smarandoiu-eminescu-bibliotecar/
https://ampress.ro/din-adnotarile-danielei-smarandoiu-un-bibliotecar-cu-suflet/
https://ampress.ro/magdalena-daniela-sa-ne-jucam-ca-micutul-eminescu-fara-tableta-telefon-sau-laptop/
https://ampress.ro/magdalena-daniela-sa-ne-jucam-ca-micutul-eminescu-fara-tableta-telefon-sau-laptop/
https://ampress.ro/magdalena-daniela-sfantul-nicolae-da-startul-sarbatorilor-de-iarna-la-multi-ani-tuturor-prietenilor-mei/
https://ampress.ro/magdalena-daniela-sfantul-nicolae-da-startul-sarbatorilor-de-iarna-la-multi-ani-tuturor-prietenilor-mei/
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“Școala ”Sfânta Vineri”, din Ploiești, a dăruit cultură de Moș Nicolae” 

https://ampress.ro/scoala-sfanta-vineri-din-ploiesti-a-daruit-cultura-de-mos-

nicolae/?fbclid=IwAR3GAMF5xQoTtCnOC2aGv9jQkVhBSBQTVfBX_vHC2-

N59yM9J3AYC5rR-Uk 

„Eu și doamnele poeziei din Ploiești” https://ampress.ro/eu-si-doamnele-poeziei-din-

ploiesti/ 

“ MIHAI EMINESCU a avut o fiică…” https://ampress.ro/magdalena-daniela-smarandoiu-

dezvaluire-soc-mihai-eminescu-a-avut-o-fiica/ 

-  Continuarea Proiectului Educațional Interjudețean „Aleea scriitorilor”, ediția a III-a,  

3 decembrie 2018 - 13 iunie 2019 cu popularizare pe pagina școlii 

http://www.teoreticfilipesti.ro/ 

 

 

Bibliotecar, 

Smărăndoiu Daniela 
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ANEXA 

 

Legea nr.1/2011  Legea Educației Naționale cu modificările și completările 

ulterioare  

HG nr. 866 / 13.08.2008  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 

privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 

învăţământul preuniversitar, precum şi durata de 

şcolarizare  

HG 918/20.11.2013  aprobarea Cadrului naţional al calificărilor  

Precizări nr. 37991/31.08.2017  referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 

învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în 

vigoare privind planurile de învățământ și programele 

școlare pentru anul școlar 2017-2018  

OMEN nr.4796/31.08. 2017  privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor 

de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din 

învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul 

şcolar 2017 – 2018  

OMEN nr. 4421/27.08.2014  pentru modificarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenului de certificare a calificării 

profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului 

care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și 

sportului nr. 5222/2011  

OMEN nr. 4434/29.08.2014 OMEN nr. 

4435/29.08.2014  

aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a 

examenului de certificare a calificării absolvenților 

învăţământului liceal, filiera tehnologică  

aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a 

examenului de certificare a calificării absolvenților 

învăţământului profesional cu durata de 3 ani  

OMEN nr. 5005/2.12.2014  privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenului de certificare a calificării 

profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal  

Adresa MEN nr. 461/2017  Pentru aprobarea conținutului și formatului actelor de 

studii care vor fi eliberate absolvenților învățământului 

profesional și tehnic care promovează examenul de 

certificare a calificării profesionale  

 
 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale  nr. 

5485/13.11.2017 

 

 

Ordinul ministrului educaţiei naţionale  nr 

5079/31.08.2016 

 
 
ORDIN MEN Nr. 4.619/22.09.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metodologia - cadru  

privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-

2019 

 Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, cu completările ulterioare 
METODOLOGIE-CADRU de organizare si 
functionare a consiliului de administratie 
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din unitatile de invatamant preuniversitar, cu 

completările ulterioare 

 

 

Legea Educației Naționale nr 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

§ Regulamentul de inspecție a unităților de 

învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul 

MECTS nr. 5546/2011; 

§ Regulamentul cadru de organizare și 

funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat 

prin 

OMECTS nr. 5530/2011 și modificat prin 

OMECS nr. 3400/2015; 

§ Ordinului ministrului educației naționale nr. 

3220/ 19.02.2018 privind structura anului 

școlar 

2018-2019; 

 

 

 

 

Director,  

Brezeanu Marius 


