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“SĂ FORMEZI O ECHIPĂ ESTE
DOAR ÎNCEPUTUL, SĂ RĂMÂI
ÎMPREUNĂ ESTE PROGRESUL,
SĂ LUCREZI ÎMPREUNĂ ESTE
SUCCESUL!”
HENRY FORD
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ANALIZA INSTITUŢIONALĂ
În anul şcolar 2015-2016, activitatea curriculară şi
extracurriculară desfăşurată în unitatea noastră şcolară a
avut ca obiectiv formarea continuă, “învăţarea pe tot
parcursul vieţii”, comunicarea, toleranţa şi accesul la
cunoaştere, la valorile culturale si ştiinţifice care să pună
în valoare calităţile speciale ale profesorilor şi
disponibilitatea acestora de a participa la formarea
profesională şi socială a elevilor nostri.
Redefinirea permanentă a calităţii educaţionale şi
eficientizarea procesului instructiv-educativ sunt
obiectivele pe care am dorit să le atingem în pregătirea
elevilor creându-le astfel posibilitatea dezvoltării
creativităţii în orice domeniu.
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ANALIZA S.W.O.T.
PUNCTE TARI
 Derularea programelor de formare / dezvoltare profesională
 Derularea programelor specifice pe nivel de vârstă, pregătire, specializare (“Informare şi
consiliere privind cariera”, “Educaţia pentru sănătate” etc.)
 Existenţa unei echipe de formatori regionali şi locali la nivelul şcolii
 Existenţa, în şcoală, a centrelor de formare metodică pe sector la lb.engleză, integrare
europeană, biologie
 Accesul la Internet
 Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale şi teritoriale
 Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiţii
 Utilizarea programului AEL
 Existenţa unui număr mare de calculatoare utilizate în activităţile didactice şi
administrative din şcoală
 Activitatea C.C.D. în calitate de furnizor de programe acreditate de formare continuă
 Relaţia de colaborare cu partenerii sociali – sindicatele din învăţământul preuniversitar

5

ANALIZA S.W.O.T.
PUNCTE SLABE
 Suprapunerea lucrărilor urgente
 Volumul mare de activităţi desfăşurate în compartimentele secretariat şi administrativ
în raport cu personalul existent
 Disfuncţionalităţi în procesul instructiv-educativ cauzate de absenta calculatoarelor
din sălile de clasă
 Personal nedidactic auxiliar insuficient
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ANALIZA S.W.O.T.
OPORTUNITĂŢI
Existenţa R.O.I. ca bază de reglementare a activităţii din şcoală
 Recunoaşterea gradelor didactice în cazul obţinerii unei alte
specializări sau funcţii didactice
 Disponibilitatea instituţiilor de învăţământ superior pentru
formarea continuă a cadrelor didactice
 Colaborarea cu Poliţia, Jandarmeria, Direcţia Generală de
Sănătate Publică, Primăria Capitalei şi cea de sector, ONG-uri
etc.
 Existenţa proiectelor şi programelor pentru dezvoltarea în
carieră
 Valorificarea experienţei didactice a profesorilor metodişti
 Existenta unei baze materiale (sala de festivitati, sala de sport),
unde se pot desfasura numeroase activitati curriculare si
extracurriculare
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ANALIZA S.W.O.T.
AMENINŢĂRI

 Tendinţa de migrare a personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic spre alte domenii de activitate mai bine retribuite
 Unele disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de
către beneficiarii procesului de educaţie (elevi, părinţi)
 Inerţia, rutina susţinută de slaba motivare a unor cadre didactice
pentru atingerea standardului profesional
 Interesul scazut al agentilor economici in acordarea de
sponsorizari si donatii in beneficiul scolii
 Dezvoltarea insuficientă a muncii în echipă
 Din cauza multiplelor posibilităţi de informare oferite de accesul
la Internet apare dezinteresul pentru lectură
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ANALIZA P.E.S.T.
CONTEXTUL POLITIC
Existenţa legislaţiei specifice care reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului
românesc:
 Legea învăţământului nr. 1/2011;
 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
aprobat prin O.M.E.N nr. 51155/15.12.2014;
 O.M.Ed.C. nr.4655/22.07.2005 privind aprobarea standardelor de pregătire profesională
pentru nivelul 2 de calificare, elaborate sau revizuite în cadrul proiectului Phare TVET
 Hotărârile Guvernului României privind aprobarea Strategiei pe termen scurt şi mediu
pentru formarea profesională continuă, 2005-2010 nr.875/28.07.2005;
 Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de
învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare;
 convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ
preuniversitar în proiecte şi parteneriate internaţionale;
 Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar, precum şi
proiectele aflate în prezent în dezbatere (Descentralizarea învăţământului preuniversitar
de exemplu) conturează tendinţe noi în dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung,
cu efecte importante asupra întregului sistem.
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ANALIZA P.E.S.T.
CONTEXTUL ECONOMIC
 Raportările anuale ale Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă Bucureşti demonstrează dificultăţile întâmpinate de absolvenţii învăţământului
preuniversitar în a se integra pe piaţa muncii, absolvenţii de licee fără atestat
profesional deţinând ponderea cea mai mare a celor intraţi în şomaj.
 Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi de către părinţilor
acestora a tendinţelor de pe piaţa muncii se reflectă în mod negativ asupra
opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în continuare mai căutate,
în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul profesional prin şcoala de
arte şi meserii, chiar dacă cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte cu mult
oferta actuală. Conform studiului Centrului Municipal de Asistenţă
Psihopedagogică Bucureşti, cei mai mulţi elevi şi părinţi optează pentru
continuarea studiilor în ciclul inferior al liceului, la specialitatea "MatematicăInformatică“ si “Filologie” .
 Interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru
instituţiile de învăţământ este de multe ori scăzut.
 Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra
interesului acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor
didactice, precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de
şcoală (rechizite etc.) poate reprezenta de asemenea o ameninţare.
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ANALIZA P.E.S.T.
CONTEXTUL SOCIAL
 Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii
populaţiei Capitalei, care acordă o mare valoare pregătirii academice, de cultură
generală, fapt ce determină ca primele opţiuni ale părinţilor şi elevilor la
intrarea în ciclul post-gimnazial să fie pentru specializările profilurilor teoretice.
 Din acest punct de vedere, este necesar ca toate cadrele didactice care au
obligaţia de a informa elevii şi părinţii asupra modificărilor legislative şi nu
numai (metodologii de examene, admitere, drepturi şi obligaţii ale elevilor etc.)
să fie în primul rând ele bine informate, pentru a putea răspunde întrebărilor şi
pentru a-i consilia corect şi prompt.
 La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu
efecte pe termen lung asupra întregului sistem de învăţământ. Zona în care este
situată unitatea şcolară poate fi favorabilă instruirii, familia şi comunitatea
locală în general putând sprijini eforturile şcolii pentru educarea copiilor. Nu în
ultimul rând, trebuie remarcată influenţa negativă asupra sistemului de
învăţământ a materialelor apărute în mass-media centrală. Această tendinţă se
reflectă în opinia generală asupra învăţământului românesc, cu efecte negative
pe termen lung.
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ANALIZA P.E.S.T.
CONTEXTUL TEHNOLOGIC
 Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a
echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele învăţământului
preuniversitar, dar un număr mic de unităţi şcolare au laboratoare funcţionale, cu dotare
modernă, necesare disciplinelor din cadrul ariei curriculare “Matematică şi ştiinţe” sau
din cadrul ariei curriculare “Tehnologii”.
 Sprijinul M.E.C.S. acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării
asistate de calculator reprezintă indiscutabil un punct forte în această direcţie. În plus,
posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ
reprezintă un avantaj suplimentar.
 Programul MECS- Sistem Educaţional Informatizat – SEI, prin care a avut loc dotarea
tuturor liceelor cu câte o reţea de calculatoare performante, precum şi implementarea
pachetului de programe Asistent Educaţional pentru Liceu – AEL a prezentat avantaje
indiscutabile pentru modernizarea procesului de învăţământ.
 Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învăţământ preuniversitar îl
reprezintă încă insuficienta pregătire a cadrelor didactice de alte specialităţi decât
informatică în ceea ce priveşte utilizarea programelor de calculator, chiar a celor mai
uzuale (Microsoft Office). Oferta de formare în acest sens a instituţiilor de învăţământ
superior şi a agenţilor economici poate fi valorificată, în condiţiile motivării cadrelor
didactice pentru a urma astfel de cursuri de perfecţionare (de exemplu, obţinerea
Permisului European pentru Conducerea Calculatorului – ECDL).
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REŢEAUA ŞCOLARĂ
În anul şcolar 2015-2016, liceul a funcţionat cu:
101 cadre didactice ( 18 învăţatori şi 83 profesori )
 un total de 64 clase si un numar de 1674 elevi distribuiti in:
18 clase de învăţământ primar
12 clase de învăţământ gimnazial
29 clase liceu zi: Matematica- informatica – 8 clase, Filologie – 9 clase,
Ştiinţe ale naturii – 8 clase, Ştiinţe sociale – 4 clase
 5 clase de învăţământ cu frecvenţă redusă: 3 clase Stiinte sociale si 2 clase
Stiintele naturii
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RESURSA UMANĂ
LICEUL TEORETIC “DIMITRIE BOLINTINEANU”
An scolar 2014-2015

• nr. cadre didactice – 101
• nr. cadre didactice calificate – 101
• nr. cadre didactice cu gradul I –63
• nr. cadre didactice cu gradul II – 12
• nr. cadre didactice cu gradul definitiv – 17
• nr. cadre didactice debutante – 9
• nr. cadre didactice cu doctorat – 7
• nr. cadre didactice in corpul de experti- 5
• 18 învăţători ( 17 titulari, 1 pensionar)
• din care: 67 titulari, 23 suplinitori, 6 detaşati și
5 pensionari
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RESURSA UMANĂ
• Profesori pentru invatamantul primar: 18
Gradul I: 12
Gradul II: 3
Gradul Def. 3
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RESURSA UMANĂ
Limba română şi limba
latină
(11 profesori)





7 gr. I
2 gr. II
1 def.
1 deb.

Limba franceză
(5 profesori )

3 gr. I
 1 gr. 2
 1 deb.
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RESURSA UMANĂ
Limba engleză şi limba
germană (9 profesori)
 6 gr. I
 1 gr. 2
 2 def.

Istorie
(4 profesori)
 3gr. I
 1 gr. 2
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RESURSA UMANĂ
Socio- umane
(5 profesori)
 3 gr. I
 1 def.
 1 deb.

Matematică (10 profesori)
 7 gr. I
 2 gr.II.
 1 grd. definitiv
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RESURSA UMANĂ
Fizică (6 profesori)
 6 gr. I

Biologie (4 profesori)
 3 gr. I
 1 def.
Informatica (4 profesori)
 4 grd. 1

Chimie (3 profesori)
 2 gr. I
 1 def.

Geografie (4 profesori)
 1 gr. I
 1 grd. 2
 1 def.
 1 deb.
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RESURSA UMANĂ
Ed. Tehnologica (1 profesor)
 1gr. I

Arte (5 profesori)
 2 def.
 3 deb.

Religie (5 profesori)





2 gr. I
1 grd. 2
1 def.
1 deb.

Ed. Fizică (6 profesori)
 3 gr. I
 2 def.
 1 deb.

20

TENDINŢE GENERALE
Normele didactice sunt în scădere, datorită
schimbărilor produse în planurile cadru
Migrarea cadrelor didactice tinere către alte
domenii de activitate
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PLANUL MANAGERIAL A FOST
STRUCTURAT PE URMĂTOARELE
DIRECTII:
 Încurajarea competiţiei, performanţei şi a progresului
 Formarea continuă, dezvoltarea competenţelor profesionale şi manageriale
ale întregului personal din instituţia şcolară
 Schimbarea caracterului învăţământului, din unul reproductiv, într-unul
formator de capacităţi, pe baza obiectivelor şi competenţelor
 Informatizarea procesului de învăţământ în unitatea şcolară
 Modernizarea managementului şcolar pe toate segmentele organigramei
şcolii
 Parteneriatul şcoală – comunitate
 Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale
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OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII
MANAGERIALE
În plan organizaţional:






proiectare
organizare
conducere operaţională
control
evaluare

În planul resurselor umane :





motivare
implicare
formare
dezvoltare profesională
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PRINCIPALELE DOMENII ALE ACTIVITĂŢII
INSTRUCTIV - EDUCATIVE


managementul organizaţional

 managementul de curriculum
 managementul resurselor umane, materiale
şi financiare
 managementul relaţiilor comunitare
 managementul dezvoltării generale a şcolii
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SCOPURILE SPECIFICE
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
Ponderea culturii generale, instrumentate în
domeniile esenţiale ale cunoaşterii
Dobândirea trunchiului comun de cultură
generală, ca bază a fiecărei discipline
Dezvoltarea CDŞ prin diversificarea
opţionalelor propuse
Aprofundarea culturii de profil
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OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE
ACTIVITĂŢI:
 Asigurarea condiţiilor optime pentru deschiderea anului şcolar
 Perfecţionarea procesului de predare – învăţare şi obţinerea unor
performanţe specifice noilor ritmuri şi standarde de evaluare
 Creşterea eficienţei activităţilor educative desfaşurate cu elevii
 Cresterea eficienţei conducerii operaţionale prin îndrumare şi control
 Dezvoltarea ofertei educaţionale prin CDŞ
 Imbogăţirea şi modernizarea bazei materiale prin atragerea de resurse
extrabugetare
 Colaborarea şcolii cu familia şi comunitatea locală ( Comitetul de părinţi
şi Primaria Sector 5)
 Eficientizarea activităţii compartimentelor conexe (laborator,
bibliotecă, administraţie)
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INSPECŢIA ŞCOLARĂ
În anul şcolar 2015 - 2016, în liceul nostru, au avut loc o serie
de inspecţii şcolare, astfel:
Inspectii tematice;
Inspectii de monitorizare a curriculum-ului;
Inspectie de monitorizare curriculum descentralizat;
Inspectie pe discipline la Fizica;
Inspectie tematica de monitorizare si consiliere a ariei
curriculare
 Inspecţii si preinspectii de specialitate în vederea obţinerii
gradelor didactice
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INSPECŢIA

ŞCOLARĂ

Tematica inspecţiilor a urmarit:
 verificarea formaţiunilor de lucru (nr. elevi la clasă)
verificarea transferurilor elevilor
verificarea documentelor şcolare
verificarea examenelor de corigenţe, situatii neincheiate şi diferenţe
verificarea încadrărilor personalului didactic
Verificarea respectarii planului cadru de incadrare
verificarea planificărilor calendaristice
orarul şcolii
activităţile de perfecţionare
tematicile consiliilor profesorale şi de administraţie
Validarea CDS
Verificarea prezentarii in C.P si C.A a metodologiilor de organizare si
desfasurare a examenelor nationale
Verificarea situatiei absentelor
Verificarea modului de desfasurare a sedintelor cu parintii
fişa postului pentru directori adjuncţi
Regulamentul de Ordine Interioară
asistenţele directorilor la ore
notarea ritmică
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ACTIVITĂŢI DE FORMARE
Cadrele didactice din scoala noastra:
au efectuat perfecţionare prin cursuri:
– pe discipline
– CCD
– Consiliere şi orientare şcolară
 au publicat articole în reviste de specialitate;
 au susţinut referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, simpozioane
etc;
 au sustinut referate si lucrari metodico-stiintifice la nivel de catedra,
sector, municipiu, national etc.

29

Consiliul de administraţie şi-a
proiectat activitatea pe :
 asigurarea continuităţii procesului de învăţământ în planul
resurselor umane şi materiale;
 stabilirea compartimentelor de activitate (prin organigrama
liceului) şi competentelor (prin fişa postului) ;
 organizarea claselor, a catedrelor, a ariilor şi comisiilor
(îndrumare, control, evaluare);
 stabilirea şi îndeplinirea programului de activitaţi
generale ale şcolii şi programelor parţiale, ale comisiilor;
 asigurarea activităţii administrative în baza regulamentelor,
a îndrumării factorilor decizionali ierarhici superiori şi a
legislaţiei şcolare .
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Tematica dezbatută în cadrul
Consiliului profesoral a urmărit:
 Analiza activitaţii instructiv-educative desfăşurate în anul
şcolar 2014/2015
 Evaluarea rezultatelor şcolare şi a stării de disciplină a
elevilor
 Managementul clasei
 Dezbaterea si aprobarea R.I, a comisiilor de lucru, a
orarului scolii etc.
 Analiza standardelor de performanţă şi educaţionale ale
elevilor
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COMISIILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Consilier etic
2. Comisia pentru asigurarea calitatii in invatamant
3.Comisia pentru preluarea si distribuirea suplimentului de hrana pentru elevi
4. Comisia de coordonare proiecte si programe scolare si extrascolare
5. Comisia pentru proiecte internationale
6.Comisia pentru curriculum
7. Comisia pentru situatii de urgenta
8. Comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor (CTPSI)
9. Comisia pentru siguranta in mediul scolar
10. Comisia de securitate si sanatate in munca (CSSM)
11. Comisia pentru dezvoltare profesionala
12.Comisia de control a actelor de studii
13. Comisia pentru elaborarea Regulamentului de organizare interna, pentru anul scolar
2015/2016
14.Comisia dirigintilor
15.Comisia invatatorilor
16. Comisia pentru control managerial intern
17. Comisia pentru mentorat
18. Comisia responsabililor de catedra
19.Comisia responsabililor ariilor curriculare
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20.Comisia de intocmire a orarului

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

21.Comisia de orientare scolara si profesionala
22. Comisia de promovare a imaginii liceului
23.Comisia de ritmicitate a notarii
24.Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
25. Comisia de urmarire a frecventei si combaterea absenteismului si abandonului
scolar
26. Comisia de organizare si coordonare a examenelor
27.Comisia pentru prevenirea discriminarii
28.Comisia de acordarea burselor
29. Comisia pentru manipularea si gestionarea substantelor toxice
30. Comisia de inventariere anuala a patrimoniului
31. Comisia pentru olimpiade si concursuri scolare
32. Comisia de selectionare anuala a documentelor create, ce urmeaza a fi eliminate
sau arhivate
33. Comisia de acordare a sprijinului financiar , ce se acorda elevilor in cadrul
programului national de protectie sociala “Bani de liceu”
34. Comisia de acordare a alocatiei de stat, pentru elevii care continua studiile dupa
virsta de 18 ani
35. Comisia de realizare a bazei de date pentru clasele: a II-a, a-IV-a, VI, aVIII-a si
Bacalaureat
33

36.Comisia pentru ridicarea, completarea si eliberarea actelor de studii
37.Comisia de receptie si autoreceptie
38.Comisia de incadrare si salarizare a personalului:
39. Comisia pentru organizarea alegerilor pentru Biroul Executiv al C.S.E.
40. Comisia pentru actualizare site școală
41. Comisia pentru evaluarea si analiza ofertelor pentru licitaţii privind achiziţia de bunuri şi servicii
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PROIECTAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITAŢII
DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE
 reflectă existenţa formării iniţiale a profesorilor în pregătirea de
specialitate şi cea psihopedagogică , capacitatea de proiectare în
funcţie de conţinutul de curriculum şi de particularitatea claselor de
elevi, stil didactic eficient în dirijarea învăţării ;
 planificările, la nivel de arii curriculare şi catedre, s-au discutat şi
configurat conform specificului cognitiv şi formativ al disciplinei,
demonstrând, în general, achiziţia de informaţii, abilitarea
curriculară şi competenţe evaluative.
 documentele proiectării activităţii conţin cu prioritate considerente
teoretico-ştiinţifice şi pedagogice de selecţie a conţinuturilor, dar şi
de psihologie a învăţării şi dezvoltării, mai ales la cadrele didactice
care au parcurs mai multe stagii de formare şi perfecţionare.
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Obiectivele planurilor manageriale la
nivelul ariilor şi catedrelor:







Aria “Limbă şi comunicare”:

Aria“Matematică şi ştiinţe”:

perfecţionarea metodico-ştiinţifică a
cadrelor didactice;
dezvoltarea spiritului competitiv al
elevilor, pentru atingerea unor
standarde de performanţă, de success
la examenele de sfârşit de ciclu de
învăţământ (testare naţională,
bacalaureat), admitere, olimpiade şi
concursuri;
dezvoltarea competenţelor generale,
receptarea mesajelor reorientarea
studiului limbii române, a limbilor
moderne şi clasice printr-o proiectare
curriculară modernă;
orale şi scrise, transmise în diferite
situaţii de comunicare, producerea de
mesaje orale şi scrise adecvate unor
contexte date, interacţiunea formelor
de comunicare.

 utilizarea corectă a
terminologiei specifice
ştiinţelor formale şi factuale, în
contexte variate, teoretice şi
practice;
 explicarea şi rezolvarea de
probleme cu caracter teoretic şi
explicativ;
 perfecţionarea metodică a
cadrelor didactice.
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Obiectivele planurilor manageriale la
nivelul ariilor şi catedrelor:
Aria “Om şi societate”:
 realizarea unor conexiuni
între setul de cunoştinţe
şi aptitudini dobândite şi
aplicarea lor în
optimizarea soluţiilor
unor formarea
capacităţilor de
investigare şi explicare a
faptului social- istoric;
 situaţii problemă;
 modernizarea actului de
predare- învăţare prin
accentuarea laturii
pragmatice a noului
curriculum

Aria “Arte”:
 dezvoltarea aptitudinilor
interpretative şi de
exprimare plastică,
utilizând materiale,
instrumente şi tehnici
variate;
 formarea capacităţii de
receptare a mesajelor
artistice
 cunoaşterea şi utilizarea
limbajului plastic şi
muzical
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Obiectivele planurilor manageriale
la nivelul ariilor şi catedrelor:
Aria“Tehnologii şi informatică”:
Aria “Educaţie fizică”:
 înţelegerea evoluţiei
 formarea, la elevi, a
fenomenului tehnic, a
aptitudinilor motrice,
tehnologiei informaţiei şi a
specifice ramurilor de sport;
impactului său asupra
 stimularea interesului pentru
mediului natural şi social;
practicarea sporturilor,
dezvoltarea spiritului de
 orientarea profesională în
menţinerea stării de
raport cu evoluţia tehnologiilor echipă,
sănătate şi creşterea
şi cu dinamica pieţei muncii;
capacităţii de adaptare la
condiţii variate;
 formarea elevilor pentru
 participarea la programe
utilizarea surselor
competiţionale sportive.
informaţionale şi a mijloacelor
de procesare a informaţiei.
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Activităţi reprezentative
la nivelul catedrelor
Comisia metodică a învăţătorilor
OBIECTIVE GENERALE:
•
Proiectarea si organizarea activitatilor metodice.
• Perfectionarea pregatirii de specialitate.
• Perfectionarea cunoasterii elevilor.
• Intensificarea schimbului de experienta didactica.
• Imbogatirea bazei de material didactic.
• Intensificarea activitatilor de educatie civica si a masurilot de prevenire a accidentelor in randul
elevilor.
• Proiectarea si desfasurarea procesului de predare – invatare s-a realizat in conformitate cu
respectarea noilor programe. Procesul de predare – invatare a continuturilor s-a realizat conform
planificarilor calendaristice si pe unitati de invatare. Activitatea de predare – invatare a cuprins
si activitati diferentiate pe grupe si individual, stabilindu-se itemi si pentru elevii cu ritm lent de
invatare.
• Evaluarea s-a realizat in mod continuu, dupa descriptorii de performanta. La sfarsitul fiecarei
unitati de invatare in fiecare clasa s-au aplicat probe de evaluare sumativa.
• Disciplinele optionale predate in anul scolar precedent s-au stabilit de comun acord cu
Comitetele de Parinti si au respectat curriculum la decizia scolii.
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Activităţi reprezentative
la nivelul catedrelor
•

Performanta elevilor: Elevii claselor primare au obtinut un total de 300 de premii si mentiuni la
concursul Comper.
• Activitati metodice, concursuri scolare, programe si proiecte educationale:
• COMISIA CLASELOR I SI A CLASELOR PREGATITOARE
Tema pentru semestrul I : Rolul jocului didactic pentru elevii din clasele mici.
Au sustinut referate si interventii : NEAGU DANIELA, HALILIUC ANISOARA, BAJAN ADRIANA,
GRIGORE FLORICA, UNGURASU ADRIANA, PISTOL PETRA, IONESCU VIORICA
•
COMISIA CLASELOR a II-a, a III-a si a IV-a:
Rolul evaluarii in orientarea si optimizarea invatarii la ciclul primar. Au sustinut referate si interventii:
Ursuianu Madalina, Dragoman Carmen, Lungu Simina, Maior Elena, Macarescu Ioana, Tudorache
Irina.
• Concursuri scolare:
Concursurile “Comper” la Comunicare in limba romana si Matematica. Au particpat: clasele
pregatitoare,clasele I, a II-a, a III-a si clasele a IV-a.
Clasele a III a si a IV a au participat la concursul FII INTELIGENT LA MATEMATICA.
Toate clasele au participat la Proiectul ECO SCOALA !
La concursul de desene “Sarbatori de poveste cu Carrefour” au participat toti elevii claselor primare.
Sarbatoarea Craciunului – serbari scolare organizate in sala de festivitati de catre toate clasele
primare.
Activitati extracurriculare:
S-au organizat excursii tematice , la toate clasele din invatamantul primar. Elevii nostrii au vizionat
doua spectacole la Circul GLOBUS . Au participat: Neagu Daniela , Ionescu Viorica , Bajan Adriana ,
Haliliuc Anisoara , Grigore Florica , Pistol Petra , Capra Carmen , Chiran Rodica , Ristache Cristina ,
Tudor Diana , Dragoman Carmen , Tudorache Irina .
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Activităţi reprezentative
la nivelul catedrelor
Limba si literatura română:
Planul managerial, graficul activităţilor şi al şedinţelor de catedră, documentele
catedrei au fost întocmite riguros şi la timp, marcând precuparea, personalitatea şi
efortul fiecărui cadru didactic.
Proiectarea activităţii didactice. Activitatea de evaluare a rezultatelor şcolare:
• Desfăşurarea orelor de limba şi literatura română presupune o atenţie deosebită,
în vederea asimilării de noi cunoştinţe, o consecvenţă în controlul temelor, a
testelor şi a lucrărilor scrise, a caietelor / fişelor de lectură / portofoliilor elevilor.
Toate acestea solicită o pregătire atentă a lecţiilor, timp îndelungat şi efort.
• Pregătirea elevilor pentru OLIMPIADĂ, BACALAUREAT şi EVALUAREA
NAŢIONALĂ s-au făcut săptămânal, conform graficului întocmit în luna
septembrie.
•
Toți membrii catedrei au participat, ca evaluatori, la OLLR – faza pe
sector (februarie, 2016) și la simulările naționale (clasele a VIII-a, a XI-a, a XIIa), precum și la activitățile metodice organizate la nivel de sector.
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Activităţi reprezentative
la nivelul catedrelor

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ: Profesorii catedrei de limba şi literatura română au
îndrumat elevii în numeroase activităţi culturale:
•Târgul de carte BOOKFEST – toţi membrii catedrei
•vizionarea unor spectacole la Teatrul Evreiesc, Constantin Tănase, Bulandra, Odeon, Metropolis,
Naţional
CERCUL DE FOLCLOR – prof. coordonator Anca Niţoiu
•- participare la Simpozionul Județean de Tradiții MEDIUL ȘI SPECIFICUL NAȚIONAL – 21 martie,
2016 (LOCUL I)
•- participare la Festivalul Național TRADIȚII – mai, 2016, organizat de C.N.VIILOR (premii: I – Sas
Daria, al III-lea – cercul de folclor)
•- participare la Festivalul Florilor – iunie, desfășurat la Râmnicu Vâlcea (premii: I – Mihalache
Florin, locul al II-lea – cercul de folclor)
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Activităţi reprezentative
la nivelul catedrelor
Trupa de teatru DOR FĂRĂ SAŢIU, coordonator DORA LAZĂR
•Participări / rezultate ale TRUPELOR DE TEATRU (anul școlar 2015-2016)
•În semestrul I
•octombrie, 2016: Festivalul Internațional de Teatru Francofon AMIFRAN – Arad
•În semestrul al II-lea
•februarie, 2016: Journees Theatrales de Piano di Sorrento, Italia
•martie 2016: Festivalul Național de Dramaturgie Contemporană ACTING, Baia – Mare
•aprilie, 2016: Festival des Festivals MASKI, Moscova (Rusia)
•mai, 2016– Festivalul Național ARTHESIUM
•iunie, 2016: Festivalul Național MARK TWAIN INTERNAȚIONAL SCHOOL
•iunie, 2016: Festivalul Național GEORGE CONSTANTIN
•
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Activităţi reprezentative
la nivelul catedrelor
PREMII:
Premiul Special de Interpretare VLAD MUGUR: David Nanciu Alexandru (VIB)
Premiul pentru Cel mai bun rol principal masculin (Vasili Vasilici): Dragoș Stoica (XI)
TROFEUL Mark Twain – trupa de gimnaziu, cu spectacolul ȚARA LUI GUFI, de Matei Vișniec
Premiul pentru Cel mai bun rol principal feminin (Natalia Stepanovna) – Kira Maria Rezac (XIG)
Premiul Juriului de INTERPRETARE, Dragoș Stoica (XI), în Festivalul ARTHESIUM
Premiul pentru Cel mai bun rol principal masculin (Vasili Vasilici): Dragoș Stoica (XI), în Festivalul
GEORGE CONSTANTIN
Premiul Special de PEDAGOGIE TEATRALĂ, prof. DORA LAZĂR, în Festivalul GEORGE
CONSTANTIN
Premiul I pentru INTELIGENȚĂ ARTISTICĂ, trupa de gimnaziu, în FESTIVALUL
INTERNAȚIONAL JOURNEES THEATRALES de Piano di Sorrento, Italia
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Activităţi reprezentative
la nivelul catedrelor
Cenaclul şi revista CUVINTE POTRIVITE – coordonator, prof. Ruxandra Petre
Editarea nr. 20 al revistei „Cuvinte potrivite”;
participarea la Concursul de REVISTE ȘCOLARE (ISMB): Locul I / București
participarea la concursuri de creație literară

ACTIVITATE METODICĂ DE FORMARE ŞI DE PERFECŢIONARE CONTINUĂ
Toți membrii catedrei au participat la Forumul Educațional MAGISTER (Facultatea de
Drept) și la Simpozionul Național MODERNITATE ȘI MODERNISM ÎN DEMERSUL
DIDACTIC (C. N. “Matei Basarab”)
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Limba franceza
•În anul școlar 2015-2016, Catedra de Limba franceză a desfășurat următoarele activități:
•- participare la consfătuiri;
•- elaborarea și analiza testelor inițiale;
•- consiliere și pregătire suplimentară pentru obținerea atestatului DELF, pentru elevii
claselor a VIII-a;
•- consiliere și pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat;
•- organizarea olimpiadei de limba franceză – etapa pe școală;
•- participare la olimpiada de limba franceză – etapa pe sector, în calitate de evaluator;
•- organizarea de serbări de Crăciun în limba franceză cu elevii claselor I-a și a V-a;
•- menținerea legăturii cu Institutul francez;
•- participare cu elevi la expoziții de carte străină
•- susținere de inspecții în vederea obținerii gradelor didactice.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Limba engleză
•
•
•
•
•

•

•

Proiectarea activităţii
- s-au întocmit planificările calendaristice şi s-au elaborat planurile unităţilor de învăţare în
conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare;
- s-au predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de
către seful de catedra;
- s-au elaborat fişe de lucru necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic;
- s-au elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și
baremele de corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de
rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic;
- s-au realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente
specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și
Excel;
- s-au am proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele
curriculare şi instituţionale (de ex. vizite la Muzeul Satului din Bucuresti sau la Biblioteca
Nationala a Romaniei, excursii tematice la manastirile din Valea Prahovei).
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Realizarea activităţilor didactice:
- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin
urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare;
- în procesul instructiv-educativ s-au utilizat și metode și strategii didactice capabile să
stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiuînvăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile;
- s-au aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de limba
engleza atât pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât
și a celor practice.
- s-au utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet,
platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point), atât pentru
proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte
realizate de către elevii mei;
- s-a organizat derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului
“Şcoala altfel”;
- s-a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale
derulate de către elevii pe parcursul anului şcolar;
- s-au mobilizat elevii să se implice în actiunile de voluntariat derulate în şcoală (de ex.
strângerea unor bunuri şi produse destinate zonelor ţării lovite de ninsorile abundente din
timpul iernii, implicare în activități ecologice locale) sau integrate Strategei Naționale de
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
•
•
•
•
•

•
•
•

- s-a organizat olimpiada de limba engleza faza pe scoala, dar si faza pe sector:
- s-au pregatit elevii pentru olimpiada de engleza faza pe sector;
- s-a participat in calitate de evaluator la olimpiada de engleza etapa pe municipiu;
-prof. Tanasescu Daniela a insotit lotul olimpic al Municipiului Bucuresti la etapa nationala care s-a
desfasurat la Targul-Jiu;
-prof. Partene Madalina, Tepes-Paleu Valentin, Tarchila Luminita si Tanasescu Daniela au participat ca
evaluatori in cadrul Comisiei de evaluare a competentelor de comunicare in limba engleza la
Bacalaureat 2016;
-Tanasescu Daniela a participat in calitate de profesor evaluator in Comisia de solutionare a
contestatiilor la Concursul de admitere in facultatile Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”;
- Tanasescu Daniela a facut parte din Consiliul Consultativ al profesorilor de limba engleza din
Municipiul Bucuresti;
- Tanasescu Daniela a fost sef de cerc pedagogic si profesor metodist limba engleză;
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
•
•

•

•
•
•

Evaluarea rezultatelor învăţării
- catedra a elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea
realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului
dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor
mei, gradul în care au fost realizate competențele generale și specifice, precum şi
ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ;
- s-au utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise),
cât şi metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea
prin referate, investigații, proiecte şi portofolii.
- s-a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor
școlare aflate în vigoare;
- s-a comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât și
părinților acestora;
- s-a impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la
elevi a competenţelor evaluative.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Managementul carierei şi al dezvoltării personale:
- membrii catedrei au participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie
metodică organizate în şcoală;
- s-a participat activ – referate, lecții deschise – la ședințele Cercului Pedagogic/Metodic
Bucuresti – sectoarele 5-6;
- s-a participat la Consfătuirile organizate de către ISMB Bucuesti cu inspectorii de
specialitate;
- s-au realizat şi actualizat portofoliile personale și ale catedrei, ori de câte ori au apărul
modificări şi noi achiziţii profesionale.
Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare
- s-au respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru
toate tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-mă activ în crearea unei culturi a
calităţii la nivelul şcolii noastre.
au participat la concursul Tongue Twister elevii claselor a VIII-a C, a V-a C;
-intreaga catedra a participat la Ziua Europei in 09.05.2016 cu activitati culturale;
-s-au organizat și desfasurat activități extracurriculare, actiuni de voluntariat;
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
•
•
•
•
•

-s-au organizat sebari de Craciun, de 1 Martie, Ziua Educatiei;
-dna Chimirea a organizat organizat excursii tematice la Targoviste, Bran, Moeciu,
Malaesti, Castelu Bran cu clasele a VI-aB, clasa a VIIIaA,C;
-a participat la Targul de oferta educationala;
-toti membrii catedrei au participat la cursul Jolly Phonics;
-ateliere de predere a limbii engleze prin elemente de cultura si civilizatie in stil
american organizat de Ambasada SUA la Biblioteca Nationala a Romaniei;
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Matematica
•

•

•
•
•
•

Catedra de matematica din cadrul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu a fost formata in anul
scolar 2015-2016 din10 profesori, 7 avand gradul didactic I , doi profesori avand gradul didactic II
si un profesor avand definitivat.
Au fost elaborate si sustinute testele iniţiale pentru clasele V-XII . Rezultatele obtinute au
fost discutate in cadrul catedrei si in urma acestor analize au fost stabilite stategiile care urmeaza
a fi parcurse in timpul anului şcolar. Profesorii care predau la clasele a IXa au constatat unele
lacune in pregatirea matematica a elevilor si au luat masuri in pregatirea lectiilor, pentru a asigura
automatismele de calcul, folosirea formulelor de calcul prescurtat precum si fixarea cunostintelor de
baza din geometrie
Pe baza programelor de evaluare natională si bacalaureat au fost stabilite obiectivele,
conţinuturile şi strategiile pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune la aceste examene.
Pe parcursul anului şcolar, în cadrul orelor, au fost utilizate manualele alese, culegeri de
probleme, fişe de lucru si fişe de evaluare, in vederea realizării obiectivelor curriculare.
Activitatea elevilor a fost urmărită atent, prin notare ritmică, activităţi pe grupe, prin stimularea
capacităţii de autoevaluare şi dezvolatarea spiritului de investigaţie.
Membrii catedrei de matematica au participat la şedinţele de catedră, la activităţile iniţiate la nivel
de liceu, sector sau municipiu şi au fost permanent preocupaţi de perfecţionarea continuă.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
La catedra de matematica au fost susţinute următoarele activităţi:
Desfăşurarea unor programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru:
-Bacalaureat – prof Gogulescu Dorin, prof Niculescu Gabriela, prof Matei Dragos;
-Evaluare Nationala - prof Mihai Gabriela, prof Manciu Anca; prof Serbanescu Hermina;
-Evaluare cls a VI a - prof Putineanu Lavinia, prof Matei Dragos prof Mihai Gabriela;
-concursuri de specialitate -toti membrii catedrei;
-Bacalaureat 2016- iunie2016- profesori supraveghetori competente digitale si competente
lingvistice- toti membrii catedrei;
- Evaluare Nationala cls a VI a - - prof Putineanu Lavinia, prof Matei Dragos prof Mihai
Gabriela;
-Organizarea si evaluarea pentru Simularea Evaluarii Nationale si a Bacalaureatului–
februarie si martie 2016 – prof Gogulescu Dorin, prof, prof Mihai Gabriela, prof Manciu Anca,
prof Serbanescu Niculescu Gabriela Hermina si prof Matei Dragos;
- Organizarea, elaborarea testelor şi evaluarea lucrărilor în cadrul Olimpiadei de Matematica,
faza pe şcoală – ianuarie 2016 – membrii catedrei;
-Supravegherea elevilor in cadrul Olimpiadei de Limba si Literatura Romana, faza pe sector
– ianuarie 2016- prof Mihai Gabriela si prof Orzata Mihai;
-Organizarea in liceul nostru a Olimpiadei de Matematica-faza pe sector- din februarie 2016prof Gogulescu Dorin, prof Manciu Anca, prof Putineanu Lavinia, prof Niculescu Gabriela, prof
Serbanescu Hermina, prof Mihai Gabriela;
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la nivelul catedrelor
•
•
•

•

•

Evaluarea lucrărilor în cadrul Olimpiadei de Matematica-faza pe sector- din februarie 2016prof Putineanu Lavinia, prof Mihai Gabriela, prof Niculescu Gabriela, prof Matei Dragos si
prof Orzata Mihai;
Responsabil al Ariei Curriculare Matematica si Stiinte, a coordonat activitati interdisciplinare
- prof Gogulescu Dorin
-Metodist ISMB- disciplina matematica, membru in Biroul Comitetului Societatii de Stiinte
Matematice- filiala Bucuresti, - responsabil cu activitatile din sectorul 5 . - prof Gogulescu
Dorin. A efectuat in aceasta calitate inspectii pentru sustinerea gradelor didactice, a
coordonat activitatea catedrelor de matematica din 5 unitati scolare repartizate de catre
ISMB si a participat la activitatile organizate de inspectorat ( consfatuiri, conferinte, sesiuni
de comunicari stiintifice etc.). A fost membru prin ordin de serviciu al Inspectorului General
din echipa care a realizat Inspectia Generala in perioada 11-15 aprilie,2016 la Scoala
gimnaziala “Petrache Poenaru”
Membru in comisia de organizare si corectarea lucrărilor în cadrul Concursului
Naţional de Matematică Bucureşti. “Laurenţiu Panaitopol” organizat de Societatea de
Stiinte Matematice din Romania la Colegiul Naţional “Spiru Haret” -din 14 noiembrie
2015- prof Gogulescu Dorin
Membru in Comisia de organizare Olimpiadei de Matematica, faza pe municipiu, martie
2016.Bucuresti- prof Gogulescu Dorin;
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la nivelul catedrelor
•
•
•
•
•
•

Coautor la realizarea a două ghiduri pentru Bacalaureat 2016 M1 şi respectiv M2
publicate la Editura Gil Zalău și autor al unui capitol în lucrarea„ Matematică pentru
Bacalaureat M2 ”, editura ECD 2012( reeditata )- prof Gogulescu Dorin;
- Dna prof Putineanu Lavinia a publicat in revista liceului, “Cuvinte potrivite” un articol
intitulat “Probleme nerezolvate ale matematicii”.
Proiectul “ Fii tanar, liber si responsabil” – colaborare cu Agentia Nationala Antidrog
sector 5 , Bucuresti - prof Niculescu Gabriela;
Referatul „Metode active si interactive in cadrul lectiilor de matematica” sustinut in
cadrul catedrei de matematica – decembrie 2015 -prof Niculescu Gabriela;
Referatul ” O aplicatie a teoremei lui Euler in teoria codurilor ” sustinut in cadrul catedrei
de matematica – martie 2016–prof Putineanu Lavinia;
Cursul “Multiculturalism si interferente culturale in spatiul balcanic” organizat de ISMB prof Putineanu Lavinia si prof Manciu Anca;

56

Activitati reprezentative
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Rezultate obtinute de profesorii catedrei de matematica:
CONCURSUL PROFU’ DE MATE - etapa I:
PREMIUL I: Toader Vlad - cls a Va - prof Putineanu Lavinia
Voinea Rebecca - cls a Va - prof Putineanu Lavinia
Cojocaru Andrei - cls a VIa - prof Putineanu Lavinia
PREMIUL II: Toader Teodora - cls a Va - prof Putineanu Lavinia
Dobroiu Larisa - cls a VIa - prof Putineanu Lavinia
CONCURSUL LUMINAMATH - etapa I:
PREMIUL III: Toader Vlad - cls a Va - prof Putineanu Lavinia
SIMPOZIONUL ORGANIZAT DE COLEGIUL NATIONAL “VICTOR BABES”:
PREMIUL III
Andrei Razvan si Barbu Octavian - referat cu tema “Proprietati ale numerelor Fibonacci” - cls
a IX a - prof Putineanu Lavinia
CONCURSUL CANGURUL
Toader Vlad - cls a Va - prof Putineanu Lavinia - a participat la proba de baraj pentru
calificarea la etapa nationala
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
FIZICA:
PROIECTAREA ACTIVITATII:
• sa realizat planificarea calendaristica a materiei, adaptata la nivelul clasei ;
• sau intocmit planurile unitatilor de invatare;
• sa intocmit proiectarea didactica in functie de specificul clasei si particularitatilor de varsta
si nevoi ale elevilor;
REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE:
• sau realizat fişe de lucru şi teste de evaluare pentru fiecare unitate de învǎţare;.
• sa utilizat la fiecare lectie manualul scolar;
• sau utilizat in cadrul orelor de curs mijloace didactice specifice disciplinei, mijloacele TIC si
prezentari PPT;
• sau efectuat ore de pregatire suplimentara pentru concursurile scolare si bacalaureat;

EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII:
• Testele si baremele de verificare si notare initiala au fost realizate de toti membrii catedrei,
pe ani de studiu, cu o structura unitara;
• Rezultatele au fost centralizate si analizate în cadrul comisiei metodice
• Au fost proiectate teste de evaluare continua/sumativa;
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
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Au comunicat elevilor criteriile, modalitatile de evaluare si baremele de notare;
Au comunicat rezultatele evaluarii si s-au discutat cu elevii;
Au realizat notarea ritmica a elevilor;
Au evaluat demersul didactic atât cu instrumentele traditionale de evaluare cât si prin
metode si instrumente complementare precum: proiectul, portofoliul.
Toti membrii catedrei au participat in calitate de profesori asistenti la desfasurarea probelor
de simulare ale examenului de bacalaureat

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI:
• In calitate de diriginti , membrii catedrei au participat la activităţile metodice din
cadrul comisiei diriginţilor şi au desfăşurat activităţi specifice, cu caracter de consiliere şi
orientare profesională;
• Au comunicat cu părinţii elevilor prin şedinţe şi ore de consiliere;
• Au prezentat Regulamentul de Ordine Interioara atat elevilor cat si parintilor;
• Au aplicat ROI cu privire la frecventa elevilor;
• Au colaborat cu consilierul scolii;
• Au responsabilizat elevii in tot ceea ce intreprind: activitati extrascolare si extracurriculare;
• Toti membrii catedrei au colaborat cu parintii si elevii in realizarea corespunzatoare a
demersului didactic si a activitatilor extrascolare;
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
•
•
•

Au numarat absentele motivate si nemotivate lunar la clasa unde sunt diriginti pentru
comisia de verificare a freventei scolare si au dat avertismente de exmatriculare atunci cand
a fost cazul, elevilor ce indeplineau conditiile.
Au completat registrul matricol cu mediile elevilor.
Prof.Stoian Cristina a organizat o excursie cu elevii clasei a XII- a D (Bucuresti-HorezuRanca).

MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PROFESIONALE:
• Toti membrii catedrei au participat la toate Consiliile Profesorale, sedintele de Comisie
metodica si Consfatuirile cadrelor didactice ;
• Prof. Stoian Cristina a redactat un articol metodico – stiintific in Revista de Fizica si Chimie;
• Toti membrii catedrei au actualizat si completat in permanenta portofoliul si dosarul
personal;
• Ca urmare a inspectiei tematice desfasurata la catedra de Fizica in luna noiembrie 2015,
prof. Stoian Cristina, Pincu Mihai, Petcu Steliana, Luca Mihaela, Mateuca Mirela au obtinut
calificativul „Foarte bine” iar prof. Blanaru Rosina Mihaela a obtinut doua calificative ”Bine”
si un calificativ„Foarte bine” .
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CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNITATII SCOLARE
Prof.Stoian Cristina:.
A participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Fizica, etapa pe municipiu.
A participat ca profesor evaluator la proba disciplinei la alegere, E(d) de simulare a examenului
de bacalaureat la fizica
A participat ca profesor evaluator la Evaluarea Nationala, clasa a VI-a.
A facut parte din Comisia de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
română si într-o limbă de circulaţie internaţională si a competenţelor digitale.
In comisia CEAC a participat la realizarea RAEI pentru anul scolar 2014-2015 si initializarea RAEI
pentru anul scolar 2015-2016.
A completat dosarul Comisiei metodice de fizica;
Prof. Pincu Mihai:
In Comisia de intocmire a orarului a intocmit orarul de functionare al scolii in mai multe variante si
a colaborat cu ceilalti membri ai comisiei pentru realizarea serviciului pe scoala al profesorilor.
In comisia de Combatere a violentei in mediul scolar a propus un plan de masuri ce trebuiesc luate
pentru combaterea violentei din scoala noastra, a completat dosarul comisiei metodice, a participat
la convocarea acesteia atunci cand a fost nevoie, a incheiat Parteneriatul de combatere a violentei
din mediul scolar cu Asociatia de parinti, Unitatea de politie, Primaria sectorului 5 comform
modelului propus de catre ISMB.
- A facut pregatire suplimentara pentru Bacalaureat la disciplina Fizica, avand o rata de
promovabilitate de 100%.
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A fost membru in cadrul comisiei ISMB constituita pentru testarea cadrelor didactice
calificate/necalificate in vederea obtinerii unui post didactic in anul scolar 2015-2016.

•

A fost membru in cadrul comisiei ISMB constituita pentru testarea cadrelor didactice
calificate/necalificate in vederea obtinerii unui post didactic in anul scolar 2015-2016.
Prof. Petcu Steliana :
- A obtinut locul III la Concursul Play Energy- editia 2015 cu proiectul ”Rasarit
de soare la
Piscul Negru”
Prof. Luca Mihaela:
A elaborat subiecte pentru olimpiada de fizica etapa pe scoala si a organizat olimpiada de
fizica etapa pe scoala.
A pregatit elevii pentru olimpiada de fizica, etapa pe sector si municipiu.
Elevii participanti la Olimpiada de fizica au obtinut rezultate foarte bune pe sector si urmatorii
elevi s-au calificat pe municipiu: Cojocaru Andrei – clasa a VI-a A , Negulescu Aida – clasa a
VI-a B
A participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Fizica, etapa pe sector si municipiu.
A participat la Targul de Oferta Educationala cu elevii clasei a VIII-a.
Elevii claselor 6, 7, 8 au paricipat la concursurile "Science 4 you" si "In lumea Stiintei", unde
au obtinut premii si mentiuni.
A incheiat parteneriate de colaborare pentru concursurile "Science 4 you" si "In lumea
Stiintei".
A participat la examenul de Evaluare Nationala, in calitate de membru in Comisia de Examen.
A participat ca profesor evaluator la Evaluarea Nationala, clasa a VI-a.
Premiile obtinute de elevi la Olimpiada de fizica, etapa pe sector:
*Premiul I, Cojocaru Andrei, clasa 6 A
*Premiul II, Negulescu Aida, clasa 6 B
*Premiul II, Matei Dragos, clasa 6 A
*Premiul II, Stan Catalin, clasa 6 C
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*Premiul II, Dobroiu Larisa, clasa 6 A
*Premiul III, Pufu Diana clasa 6 A
*Premiul III, Costia Alexandru, clasa 6 A
*Premiul III, Nasturica Bianca, clasa 7 A
*Premiul III, Mares Andrei, clasa 7 A
*Mentiune, Matache Bogdan, clasa 8 C
* Mentiune, Mihalcea Dragos, clasa 8 C
* Mentiune, Branila Elena, clasa 6 B
* Mentiune, Giba Bogdan, clasa 6 C
Prof. Mateuca Mirela
A participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Fizica, etapa pe sector .
A participat ca profesor asistent la probele scrise de bacalaureat din sesiunea august-septembrie
2015, in perioada 1.09-13.09 2015 a participat la toate activitatile la care a fost solicitata atat la
examenele de corigenta ,cat si la cele pentru diferente precum si la sedintele Catedrei de fizica .
A participat ca profesor evaluator la proba disciplinei la alegere, E(d) de simulare a examenului
de bacalaureat la fizica.
In cadrul tezelor cu subiect unic de la clasa a XII B a asistat elevii pe timpul desfasurarii lucrarii
scrise din 5 .05.2016 respectiv 11.05.2016 la limba romana cat si la matematica.
In perioada 21-24 iunie a fost profesor asistent la evaluarea competentelor digitale la bacalaureat,
proba D,iar in perioada 27iunie-1 iulie a fost profesor asistent la proba C de evaluare a
competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
•
•

Toti membrii catedrei au colaborat cu celelalte servicii si compartimente din cadrul liceului
pentru buna desfăşurare a activităţilor şcolare, au întocmit procesele verbale PSI si de PM
in cadrul laboratorului de fizica.
Toti membrii catedrei și-au realizat serviciul pe școală.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
CATERDRA DE CHIMIE
Activitati metodice. Activitati extracurriculare.
Elaborarea planificarilor calendaristice individuale pentru fiecare profesor in
concordanta cu programa scolara si manualul ales;
Elaborarea planului managerial si a documentelor catedrei;
Procurarea manualelor scolare;
Sedinte de catedra privind:
alegerea manualelor;
discutarea planului managerial;
stabilirea testelor iniţiale pe baza modelelor publicate pe site-ul MECTS;
aplicarea acestora la clase conform procedurii şi programului stabilit la nivelul
unităţii; analiza acestora la nivel de profeor, dar şi de clasă; stabilirea
măsurilor ce se impun in urma rezultatelor obtinute şi intocmirea unui
program remedial;
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
•

Elaborarea testelor initiale, aplicarea lor, interpretarea rezultatelor pe care le-am utilizat
pentru realizarea proiectarii curriculare;
Participarea la activitatile metodice organizate la nivelul sectorului si municipiului–
sustinerea lectiei deschise pe sector ,,Izomeria compusilor organici” clasa a Xa D de catre
Suditu Emilia
• Sustinerea de catre doamnele profesoare Suditu Emilia si Varzaru Costica in cadrul
activitatilor comisiei a referatelor cu tema ,,Descoperirea dirijata,, si ,, Modalitati alternative
de evaluare”.
• Pregatirea elevilor pentru concursuri precum si pentru bacalaureat (conform graficului
intocmit).
Managementul carierei şi al dezvoltării personale
Participanti în calitate de membri în juriu la Sesiunea de referate şi comunicări “Salvaţi planeta
albastră” – faza pe sector si faza pe municipiu municipiu –prof.Varzaru Costica ;
Participare ca profesor coordonator la Sesiunea de referate şi comunicări “Salvaţi planeta
albastră” – prof. Varzaru Costica;
Membri in comisia de organizare a Sesiunii de referate şi comunicări “Salvaţi planeta
albastră” – faza pe municipiu – toti profesorii catedrei;
Participare ca profesori evaluatori la Olimpiada de chimie, faza pe sector si
municipiu,Concursul „Raluca Ripan” si concursul „Lazar Edeleanu” – profesorii Suditu
Emilia si Marcuta Mihaela
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
•

Secretar al comisiei de organizare si desfasurare a sesiunii de referate si comunicari
stiintifice ”Salvati planeta albastra’’- prof. Varzaru Costica;

Participarea la olimpiade si concursuri scolare
– elevii Barac Alexandru, clasa a-VII-C, Barbuceanu Ana-Maria, Ichim Oana, Nasturica Bianca,
Paraschiv Eduard, clasa a VIIa A, au obtinut premiul I la Concursul regional ,, CALATORIE IN
LUMEA STIINTEI, POPAS LA PORTILE ARTEI ” organizat de ISJ Brasov si Lic. T. Ion Codru
Dragusanu din orasul Victoria, profesor indrumator – Varzaru Costica
– elevele Panduru Denisa, Panduru Beatrice, clasa a VIIa C, Sipu Catalina,clasa a-VII-A, au
obtinut premiul II la Concursul regional ,, CALATORIE IN LUMEA STIINTEI, POPAS LA
PORTILE ARTEI” , organizat de ISJ Brasov si Lic. T. Ion Codru Dragusanu din orasul Victoria,
profesor indrumator – Varzaru Costica
–elevii : Barac Alexandru, Panduru Denisa si Panduru Beatrice clasa a-VII-a C au obtinut
premiul I, iar elevii,Osiac Valentin si Mihailescu Denis clasa a-VII-a C,au obtinut premiul II la
Concursul „SALVATI PLANETA ALBASTRA”,faza pe sector,iar la faza pe municipiu,elevul Barac
Alexandru a obtinut premiul I,iar elevele Panduru Beatrice si Panduru Denisa au obtinut premiul
II - profesor indrumator – Varzaru Costica
-elevele Panduru Beatrice si Panduru Denisa,au obtinut mentiune la faza locala a Concursurile
de chimie „RALUCA RIPAN si „”LAZAR EDELEANU”
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Catedra de Biologie
Membrii Comisiei metodice au realizat şedinţe de catedră, cu scopul stabilirii sarcinilor de
lucru pentru fiecare membru al comisiei metodice si intocmirii planificărilor calendaristice pe
baza prevederilor programelor şcolare.
La începutul anului şcolar 2015/2016, au fost aplicate teste iniţiale la nivelul claselor a V-a şi
a IX-a, care au avut ca scop verificarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor însuşite în
ciclul primar, respectiv cel gimnazial, necesare pentru învăţarea şi înţelegerea disciplinei
biologie. În urma analizei efectuate asupra testelor susţinute, s-au elaborat măsuri de
ameliorare care au ca scop îmbunătăţirea calităţii actului de învăţare, aplicare, sinteză,
utilizare în alte domenii interdisciplinare.
Un alt aspect avut în vedere selectarea şi pregătirea elevilor pentru olimpiadă şi concursuri
şcolare înscrise în calendarul MENC.
Au fost corelate activităţile educative, extraşcolare şi extracurriculare cu activităţi de
consultare a elevilor şi părinţilor şi cu planul managerial al unităţii.
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ACTIVITĂŢILE SUSŢINUTE PE PARCURSUL SEMESTRULUI I AL ANULUI ŞCOLAR
2015 – 2016
PROF. GABRIELA BĂLUȚĂ:
CONCURSURI ȘCOLARE
PREMIUL I – Mihai Cătălin – Ionuț, XI E, Concursul Interjudețean de eseuri „O viață fără
riscuri”, 3 iunie, 2016;
PREMIUL I – Tudor Petrică - Alexandru, XI E, Concursul Interjudețean de eseuri „O viață fără
riscuri”, 3 iunie, 2016;
MENȚIUNE – Mihăilă Alexandra, X D, Concursul „Parada costumelor ecologice ECOu în
tăcere”, aprilie, 2016;
MENȚIUNE – Ispas Cristina, X D, Concursul „Parada costumelor ecologice ECOu în tăcere”,
aprilie, 2016
COMISII DE SPECIALITATE/ALTE COMISII:
Membru în Comisia pentru etapa pe şcoală de organizare şi evaluare a Olimpidei de Biologie decembrie, 2015 (elaborarea itemilor, evaluarea lucrărilor)
Membru în Comisia de organizare şi evaluare a Concursului Naţional George Emil Palade,
etapa pe sector, 2015/2016
Membru și evaluator în Comisia pentru etapa pe sector de organizare şi evaluare a Olimpidei
de Biologie, 23 ianuarie, 2016
Profesor evaluator în Comisia de organizare a Simulării probelor scrise ale Examenului de
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Profesor evaluator în Comisia de Evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat
iulie, 2016;
Membru în diverse comisii de lucru din școală: Comisia pentru dezvoltare profesională, Comisia
diriginţilor, Comisia de ritmicitate a notării, Comisia de orientare şcolară şi profesională, Comisia
pentru prevenirea şi reducerea violenţei în şcoală, Comisia pentru mentorat etc.
PARTENERIATE incheiate cu:
Colegiul Economic „Ion Mincu”, Focșani – colaborare pentru realizarea acţiunilor comune pentru
desfăşurarea Concursului Interjudețean de eseuri „O viață fără riscuri”, 3 iunie, 2016;
Liceul Tehnologic Special nr.3, București - colaborare pentru realizarea acţiunilor comune pentru
desfăşurarea Concursului „Parada costumelor ecologice ECOu în tăcere”, aprilie, 2016.
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ:
Profesor metodist al ISMB pentru dezvoltarea resursei umane, Decizia nr. 4304/14.10.2015
„Dezvoltarea competențelor în domeniul educației părinților”, septembrie – octombrie, 2015, 15
CPT;
„Instrumente utile pentru metodiştii ISMB în proiectarea inspecţiei şcolare”, decembrie 2015;
„Evaluator de competențe pentru definitivat și titularizare”, curs avizat MENCS, iunie, 2016
PARTICIPARE LA PROIECTE, WORK-SHOP, ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
Desfăşurarea unor activităţi în cadrul Proiectului European “Mănâncă responsabil” – din
Programul Mondial ECO – Școala;
Participare cu elevii clasei X D la Festivalul Științelor – Bucharest Science Festival, 2 octombrie,
2015;
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Participare la activitățile desfășurate de Facultatea de Marketing, în cadrul acțiunii “Zilele
Porților deschise”, 19 – 21 ianuarie, 2016, în cadrul Universității Dimitrie Cantemir;
Participare la activitățile desfășurate cu prilejul Zilei Europei, mai, 2016;
Participarea la work – shop-ul cu tema “Predarea Consțituției României în stil american”
– U.S. Embassy Bucharest, 8 iunie, 2016;
Organizare unei excursii tematice cu clasele X D și XB, la Brașov, Parc Aventura,
18.04.2016;
PROF.PURCAREA – CIULACU VALERIA si LUNGULETE STEFAN
OLIMPIADE SI CONCURSURI INTERNATIONALE:
„Distinctie de Merit” – obtinuta la „Expo-Sciences Jeunes Scientifiques Luxembourg” –
elevii Purcarea-Ciulacu Viviana- clasa a IV a C (categoria Micul Cercetator) şi Bălăsa
Roxana, clasa a XI a E, desfasurat in perioada 18-21 martie 2016, la Luxemburg, manifestare
aflata in Calendarul Concursurilor Educative Nationale Scolare CAEN_2015, pg. 7/ poz.12.
„Distinctie de Merit” – obtinuta la „Expo-Sciences Europa”– elevii Purcarea-Ciulacu
Viviana- clasa a IV a C, Bălăsa Roxana şi Mihai Cătălin clasa a XI a E, desfasurat in
perioada 09-15 iulie 2016, la Toulouse, Franta, manifestare aflata in Calendarul
Concursurilor Educative Nationale Scolare CAEN_2015, pg. 7/ poz.12.
LOCUL III – Medalie de Bronz la „34rd Youth Science Meeting Contest” obtinuta de
eleva Bălăsa Roxana, clasa a XI a E, desfasurat in perioada 25- 31 iulie 2016, Lisabona,
Portugalia.
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PROIECTE SI PROGRAMME INTERNATIONALE:
„Diploma de Coordonatori” la nivelul scolii, in Proiectul Educational International „Learning
about Forests” pentru actiunea „Plant a tree for peace 2015”, proiect organizat de Foundation
for Environmental Education –FEE
„Diploma de Coordonatori” la nivelul scolii, in Proiectul Educational International „Eco-Schools”
pentru actiunea „World Days of Action”, proiect organizat de Foundation for Environmental
Education –FEE
„Certificat de Participare” in Proiectul Educational International „Young Reporters for
Environment”, coordonat in Romania de Centrul Carpato-Danubian de GeoEcologie.
„Atestat de Participare” in Proiectul Educational International „Play Energy”, pentru elevii:
Purcarea-Ciulacu Viviana, Iosifescu Alexandra, Barac Alexandru si Costia Alexandru, coordonat
de ENEL Romania .
OLIMPIADE SI CONCURSURI NATIONALE:
Premiul I - Etapa Nationala a „Concursului Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie RO-SEF 2015”
sectiunea Protecţia mediului -liceu, eleva Bălăsa Roxana, clasa a XI a E, 24-26 iunie 2016,
Suceava. Calendarul Concursurilor Nationale Scolare, fara finantare MECS, la Domeniul 1Concursuri Scolare pe Domenii- Domeniu Stiintific, pag. 7/ poz. 12.
Premiul II - Etapa Nationala a „Concursului Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie RO-SEF 2015”
sectiunea Protecţia mediului-gimnaziu, eleva Purcarea-Ciulacu Viviana, clasa a IV a C, 24-26
iunie 2016, Suceava. Calendarul Concursurilor Nationale Scolare, fara finantare MECS, la
Domeniul 1- Concursuri Scolare pe Domenii- Domeniu Stiintific, pag. 7/ poz. 12.
Premiul II, laConcursul National de “Stiinte si Tehnologii”- sectiunea „Limbi straine pentru Stiinta
si Tehnologie”, elevii Bălăsa Roxana şi Mihai Cătălin clasa a XI a E, 21 aprilie 2016, Ploiesti,
judetul Prahova. Concursul se afla inscris in Calendarul activitatilor educative nationale
CAEN_2015, Domeniul A12 – Domeniul Stiintific , poz.9.
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Premiul I, la Concursul National de Protectia Mediului “Viata, verde, viitor”- sectiunea „proiecte -liceu”,
elevii Bălăsa Roxana şi Mihai Cătălin clasa a XI a E, 28 iunie 2016, Braila, judetul Braila. Concursul se
afla inscris in Calendarul activitatilor educative nationale CAER_2016, poz.322.
Premiul I, la Concursul National de Protectia Mediului “Viata, verde, viitor”- sectiunea „proiecte gimnaziu”, eleva Purcarea-Ciulacu Viviana, clasa a IV a C, 28 iunie 2016, Braila, judetul Braila.
Concursul se afla inscris in Calendarul activitatilor educative nationale CAER_2016, poz. 322.
Premiul I, la Concursul National de Protectia Mediului “Viata, verde, viitor”- sectiunea „poster”,
eleva Purcarea-Ciulacu Viviana, clasa a IV a C, 28 iunie 2016, Braila, judetul Braila. Concursul se afla
inscris in Calendarul activitatilor educative nationale CAER_2016, poz.322.
Premiul II, la Concursul National de Protectia Mediului “Viata, verde, viitor”- sectiunea „poster”,
elevii Bălăsa Roxana şi Mihai Cătălin clasa a XI a E, 28 iunie 2016, Braila, judetul Braila. Concursul se
afla inscris in Calendarul activitatilor educative nationale CAER_2016, poz.322.
Premiul II, la Concursul National de Protectia Mediului “Viata, verde, viitor”- sectiunea „referate”,
eleva Purcarea-Ciulacu Viviana, Costia Alexandru, Iosifescu Alexandra si Barac Alexandru, 28 iunie
2016, Braila, judetul Braila. Concursul se afla inscris in Calendarul activitatilor educative nationale
CAER_2016, poz.322.
Premiul I, la Concursul National “Scoala- Clinchetul copilariei”- sectiunea „ Creatie plastica”, eleva
Serban Jennifer Iuliana, 10 octombrie 2015, Bacau, judetul Bacau.
Premiul III, la Concursul National “Scoala- Clinchetul copilariei”- sectiunea „ Creatie plastica”,
eleva Necula Ana-Maria, 10 octombrie 2015, Bacau, judetul Bacau.
Diploma de Participare, la Concursul National de “Stiinte si Tehnologii”- sectiunea „Limbi straine
pentru Stiinta si Tehnologie”, elevii Tufeanu Bianca -clasa a Va C şi Costia Alexandru Cătălin clasa a
VI a C, 21 aprilie 2016, Ploiesti, judetul Prahova. Concursul se afla inscris in Calendarul activitatilor
educative nationale CAEN_2015, Domeniul A12 – Domeniul Stiintific , poz.9.
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Diploma de Participare - Etapa Nationala a Concursului Naţional „Sanitarii Priceputi”, 2126 iulie 2016, Poiana Pinului, Buzau. Calendarul activitatilor educative nationale CAEN_2015,
la Domeniul A1- Evenimente Nationale Organizate de MEN si Parteneri, poz. 4.
Certificat de Participare - Etapa Nationala a Concursului Naţional „Tinerii Ambasadori in
lupta cu schimbarile climatice 2015”, 16 noiembrie 2015, Bucuresti. Concursul s-a desfasurat in
cadrul proiectului cu acelasi nume, proiect finantat prin granturile SEE 2009- 2014, in cadrul
Fondului ONG in Romania.
Diploma de Coordonator al Proiectului National de Educatie pentru Mediu „Patrula Eco”,
editia a VII a. Concursul se afla inscris in Calendarul activitatilor educative nationale
CAEN_2015, Domeniul A9 – Domeniul Ecologie si Protectia Mediului, la poz. 13.
Diploma de Membru Fondator al Proiectului National de Educatie pentru Mediu „Zona
libera de indiferenta”, 2016, elevii Purcarea-Ciulacu Viviana, Costia Alexandru, Iosifescu
Alexandra si Barac Alexandru.
Diploma de Coordonator al Campaniei Nationale de Educatie pentru Mediu „Patrula
voluntarilor”, editia a VI a.
Certificat de Participare la Proiectului National de Educatie pentru Mediu „Ministerul
Elevilor”, 2016, elevii Cristea Andreea, Costia Alexandru, Barac Alexandru, organizat de
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.
Premiul III, la Simpozionul -Concurs National “Directii de crestere a calitatii vietii”- editia a
III a, sectiunea „Stil de viata sanatos”, elevii Purcarea-Ciulacu Viviana şi Barac Alexandru, 22
aprilie 2016, Brasov, judetul Brasov. Concursul se afla inscris in Calendarul activitatilor
educative nationale CAERI_2016, poz.380.
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Premiul III, la Simpozionul -Concurs National “Directii de crestere a calitatii vietii”- editia a III a,
sectiunea „Ne hranim sanatos ca sa crestem frumos”, eleva Chitu Ana-Maria, gimnaziu, 22
aprilie 2016, Brasov, judetul Brasov. Concursul se afla inscris in Calendarul activitatilor educative
nationale CAERI_2016, poz.380
Mentiune, la Simpozionul -Concurs National “Directii de crestere a calitatii vietii”- editia a III a,
sectiunea „Ne hranim sanatos ca sa crestem frumos”, liceu, eleva Mahmoud Samira Ariana, 22
aprilie 2016, Brasov, judetul Brasov. Concursul se afla inscris in Calendarul activitatilor educative
nationale CAERI_2016, poz.380
Mentiune, la Simpozionul -Concurs National “Directii de crestere a calitatii vietii”- editia a III a,
sectiunea „Om, natura, sanatate”, liceu, eleva Cimpoieru Ana-Maria, 22 aprilie 2016, Brasov,
judetul Brasov. Concursul se afla inscris in Calendarul activitatilor educative nationale
CAERI_2016, poz.380
„Diploma de Participare” , la Simpozionul -Concurs National “Directii de crestere a calitatii
vietii”- editia a III a, sectiunea „Ne hranim sanatos ca sa crestem frumos”, gimnaziu, eleva
Iliescu Ioana Teodora, 22 aprilie 2016, Brasov, judetul Brasov. Concursul se afla inscris in
Calendarul activitatilor educative nationale CAERI_2016, poz.380
„Diploma de Participare” , la Simpozionul -Concurs National “Directii de crestere a calitatii
vietii”- editia a III a, sectiunea „Stil de viata sanatos”, liceu, elevele Mahmoud Samira Ariana si
Balasa Roxana Mihaela, 22 aprilie 2016, Brasov, judetul Brasov. Concursul se afla inscris in
Calendarul activitatilor educative nationale CAERI_2016, poz.380
„Diploma de Participare” , la Simpozionul -Concurs National “Directii de crestere a calitatii
vietii”- editia a III a, sectiunea „Om,natura, sanatate”, liceu, elevul Enculescu Florin, 22 aprilie
2016, Brasov, judetul Brasov. Concursul se afla inscris in Calendarul activitatilor educative
nationale CAERI_2016, poz.380
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„Diploma de Participare” , la Simpozionul -Concurs National “Directii de crestere a calitatii
vietii”- editia a III a, sectiunea „Comunicari profesori”, 22 aprilie 2016, Brasov, judetul Brasov.
Concursul se afla inscris in Calendarul activitatilor educative nationale CAERI_2016, poz.380
„Diploma de Participare” la Simpozionul National „Parteneriat in educatia pentru mediul
inconjurator”, Bucuresti, 10 octombrie 2015.
„Diploma de Participare” la Simpozionul National de Chimie „Contributii la cresterea calitatii
invatamantului si cercetarii in domeniul chimiei”, organizat de Societatea Chimistilor din Romania
si Facultatea de Chimie a Universitatii din Craiova, Dolj, 21 noiembrie 2015.
„Diploma de Participare” la Simpozionul National „Lumina, izvorul vietii si premisa viitorului”,
Ploiesti, Prahova, 4 decembrie 2015.
„Diploma de Participare” la Simpozionul National „Ziua Mondiala a Filosofiei”, Pitesti, Arges,
20 noiembrie 2015.
„Diploma de Participare” la Simpozionul National „Scoala- Orizontul cunoasterii”, Bacau, 10
octombrie 2015.
„Diploma de Participare” la Simpozionul National „Ziua Invatatorului”, Pitesti, Arges, 8 iunie
2016.
„Diploma de Participare” la Simpozionul National „Terra Plange- Salvati-o” , Bucuresti, 2 iulie
2016.
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OLIMPIADE SI CONCURSURI REGIONALE
Premiul III - la Concursul Regional „Pentru o viata sanatoasa, impreuna” sectiunea „Natura
sanatoasa-viata sanatoasa”, obtinut de elevii Viviana Purcărea-Ciulacu si Maria-Alessia Barac –
clasa a IV a C, editia a II a, 2016, Buzau, judetul Buzau. Concursul se afla inscris in Calendarul
activitatilor educative CAERI_2016, pozitia 430.
Premiul III - la Concursul Regional „Parada costumelor ecologice- ECOu in tacere”, obtinut de
eleva Viviana Purcărea-Ciulacu– clasa a IV a C, 2016, Bucuresti. Concursul se afla inscris in
Calendarul activitatilor educative CAEM_2016, Domeniul A7-Ecologie si protectia mediului, pozitia
2.
SIMPOZIOANE REGIONALE
Premiul I - la Proiectul -Concurs Educational interjudetean tehnico-stiintific „Spectacolul stiintelor”
sectiunea „Cunoasterea intre stiinta si fictiune”, obtinut de elevii Purcărea-Ciulacu Viviana, Costia
Alexandru si Barac Alexandru, editia 2016, Bucuresti, Concursul se afla inscris in Calendarul
activitatilor educative CAERI_2016, pozitia 124.
Premiul II - la Proiectul -Concurs Educational interjudetean tehnico-stiintific „Spectacolul
stiintelor” sectiunea „Rigoare si experiment”, obtinut de elevii Purcărea-Ciulacu Viviana, Nasturica
Bianca si Paraschiv Eduard, editia 2016, Bucuresti, Concursul se afla inscris in Calendarul
activitatilor educative CAERI_2016, pozitia 124.
„Diploma de Participare” la Simpozionul Regional „Managementul stilului de viata sanatos ” ,
editia a II a, mai 2016, Buzau. Activitatea se afla inscrisa in Calendarul activitatilor educative
CAERI_2016, pozitia 430.
„Diploma de Excelenta” la Parteneriatul Interjudetean „Daruieste zambet”, 27 aprilie 2016,
Pitesti si Valea Plopului.
„Diploma de Excelenta” la Parteneriatul Interjudetean „Invitatie la Educatie”, 4 martie 2016,
Ramnicu- Valcea.
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PARTENERIATE:
„MILSET Partner” parteneriat între liceul nostru şi „The International Movement for Leisure
Activities in Science and Tehnology”, Parteneriat ce promovează Protecţia mediului si
participarea la concursuri, expozitii si simpozioane pe teme de ecologie.
Parteneriatul desfăşurat între Colegiul Agricol „Dr.C.Angelescu” Buzau (nr. 2373/ 01.06.2016) şi
liceul nostru (nr. 2330/ 27.05.2016), parteneriat ce promovează Inovaţia în ştiinţă şi tehnică şi
participarea elevilor şi cadrelor didactice la concursuri, expoziţii şi simpozioane educaţionale Concursul „Pentru o viata sanatoasa, impreuna!”
Parteneriatul încheiat între Societatea Ştiinţifică CYGNUS – centru UNESCO ( nr. 571/ 15.01.
2015) şi liceul nostru ( nr. 261/ 22.01.2015), pe o durata de 2 ani, parteneriat ce promovează
dezvoltarea culturii ştiinţifice în rândul tinerilor prin organizarea de programe de ştiinţă şi
tehnologie, inclusiv târguri de ştiinţă, şcoli de vară, congrese şi alte activităţi din această sferă.
Parteneriatul “Informarea educaţională a tinerilor”, încheiat între Editura „Didactica Publishing
House” din 11.03.2016, în anul şcolar 2015/2016, parteneriat ce promovează dezvoltarea culturii
ştiinţifice în rândul tinerilor prin accesul la noutăţile din domeniul educaţional.
Parteneriatul cu Crucea Roşie- România, filiala sectorului 5 şi liceul nostru, pe o durata de 2 ani,
parteneriat ce promovează Educaţia pentru sănătate a populaţiei tinere, impactul Programelor de
sprijin şi asistenţă social-umanitară asupra procesului de dezvoltare individuală, primul ajutor
pre-medical şi intervenţii în caz de dezastre şi calamităţi naturale (conform adev. nr.
203/17.09.2015).
Parteneriatul „Atelierul de Creaţie “Sf. Vasile cel Mare”, încheiat între Protoieria sectorului 5 şi
liceul nostru, parteneriat ce promovează dezvoltarea educaţiei şi conştiinţei religioase la tineri,
apropierii şi socializarii între copii şi dezvoltării unor abilităti practice.
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Programe, acţiuni, activităţi şi proiecte cu caracter informaţional, asistenţial şi aplicativ, în domeniul
educaţiei pentru mediu, în colaborare cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie ( nr.
236/15.10.2015), parteneriat ce promovează dezvoltarea culturii ştiinţifice în rândul tinerilor prin
organizarea de proiecte de mediu, participarea la concursuri, expoziţii şi simpozioane pe teme de
ecologie.
Programe, acţiuni, activităţi şi proiecte cu caracter informaţional, asistenţial şi aplicativ, în domeniul
educaţiei pentru mediu, în colaborare cu Fundaţia TERRA Mileniul III, parteneriat ce promovează
dezvoltarea culturii ştiinţifice în rândul tinerilor prin organizarea de proiecte de mediu, participarea
la concursuri, sesiuni de informare, expoziţii şi simpozioane pe teme de ecologie, de protecţie şi
dezvoltare sustenabilă a mediului înconjurator.
Proiectului Internaţional “Eco-Schools”, în colaborare cu Centrul Carpato-Danubian de
Geoecologie, cu Primăria Municipiului Bucureşti –Direcţia de Mediu, prin Serviciul de Educaţie
Eco-Civică, parteneriat ce promovează dezvoltarea culturii ştiinţifice în rândul tinerilor prin
organizarea de proiecte de mediu, participarea la concursuri, sesiuni de informare, expoziţii şi
simpozioane pe teme de ecologie, de protecţie şi dezvoltare sustenabilă a mediului înconjurator.
Parteneriatului cu Palatul National al Copiilor(nr. 2686/02.12.2015), Bucuresti şi liceul nostru(nr.
5728/03.12.2015), pe o durata de 2 ani, parteneriat ce promovează Educaţia pentru sănătate a
populaţiei tinere, impactul Programelor sportive asupra procesului de dezvoltare individuală.
Acord de Parteneriat pentru derularea de programe, acţiuni, activităţi şi proiecte cu caracter
informaţional, asistenţial şi aplicativ, în domeniul educaţiei pentru mediu, în colaborare cu Liceul
Tehnologic special nr.3 ( nr. 1468/14.04.2016), parteneriat ce promovează dezvoltarea culturii
ştiinţifice în rândul tinerilor prin organizarea de proiecte de mediu, participarea la concursuri,
expoziţii şi simpozioane pe teme de ecologie.
Parteneriatului cu ISJ ARGES (nr. 986/25.02.2016), Asociatia „Inima Varstelor”, CCD Arges şi liceul
nostru(nr. 1696/13.04.2016), parteneriat ce promovează dezvoltarea culturii ştiinţifice în rândul
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tinerilor prin organizarea de proiecte de mediu, participarea la concursuri, expoziţii şi
simpozioane pe teme de ecologie, Educaţia pentru sănătate a populaţiei tinere, impactul
Programelor sportive asupra procesului de dezvoltare individuală
Acord de Parteneriat pentru derularea de programe, acţiuni, activităţi şi proiecte cu caracter
informaţional, asistenţial şi aplicativ, în domeniul educaţiei pentru mediu, în colaborare cu Scoala
Gimnaziala nr. 10, Bacau ( nr. 2463/14.09.2015), parteneriat ce promovează dezvoltarea culturii
ştiinţifice în rândul tinerilor prin organizarea de proiecte de mediu, participarea la concursuri,
expoziţii şi simpozioane pe teme de ecologie.
PUBLICATII:
- V. Purcărea-Ciulacu & St. Lungulete, 2016, „Educaţia ecologică a elevilor prin proiecte
de
mediu – premiză pentru dezvoltarea durabilă a societaţii de mâine”, in cartea Comunicari
Stiintifice ale Simpozionului National „Terra Plange-Salvati-o”!, Editura Rovimed Publishers,
Bacau, cu ISSN in press.
-V. Purcărea-Ciulacu & St. Lungulete, 2016, „Dezvoltarea potenţialului ecologic al elevilor,
premiza dezvoltării durabile a societăţii de mâine in cartea Comunicari Stiintifice ale
Simpozionului National „Terra Plange-Salvati-o”!, Editura Rovimed Publishers, Bacau, cu ISSN in
press.
V. Purcărea-Ciulacu & St. Lungulete, 2016, “Să învăţăm despre pădure”, in cartea Comunicari
Stiintifice ale Simpozionului National „Terra Plange-Salvati-o”!, Editura Rovimed Publishers,
Bacau, cu ISSN in press
- V. Purcărea-Ciulacu, 2015, „Impreuna pentru sanatatea copiilor nostri”, pg. 41 - revista Educatie
Pentru un stil de viata sanatos”, octombrie 2015, Editura Decesfera Media, Bucuresti, ISBN 978606-8228-17-4.
- V. Purcărea-Ciulacu, 2016, „Vocatia de a fi profesor mentor”, pg. 95-96 - revista „Repere
80
Educationale Extrascolare” , nr.15-16/ 2016, Editura Media, Arges, ISSN 2393-1981.

V. Purcărea-Ciulacu, 2015, „Casa verde- Casa EcoLogica a viitorului”, pg. 67-76 - revista Proeducational, nr.24/ noiembrie 2015, Editura Rovimed Publishers, Bacau, ISSN 1845-2345.
- V. Purcărea-Ciulacu, 2015, „Invatarea creativa prin utilizarea resurselor ppt in lectiile de biologie”,
pg. 396-398 - revista „Scoala de azi, intre traditie si inovatie”, 2015, Editura Casei Corpului
Didactic, Bacau, ISSN 978-606-619-195-1.
-V. Purcărea-Ciulacu, 2015, „Multiplele anomalii ale unui compus chimic primordial”, pg. 13 - in
revista Analele Universitatii din Craiova, seria Chimie, ISSN. 1223-5288.
- V. Purcărea-Ciulacu, 2016, „Impreuna pentru sanatatea copiilor nostri”, pg. 291- 295 - revista
„Directii de crestere a calitatii vietii”, 2016, Editura Societatea Ziaristilor si Oamenilor de Cultura
Cincinat Pavelescu, Brasov, ISBN 978-606-93667-8-3.
- V. Purcărea-Ciulacu, 2016, „Pentru o viata sanatoasa, impreuna”, pg. 103-107 - revista „Pentru
toate ariile curriculare”, 2016, ISSN 2457-5674.
-V. Purcărea-Ciulacu, 2015, „Un proiect de nota 10”, pg. 24-29 - revista „Cuvinte Potrivite”a
Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, Bucuresti, nr. 18/2015, ISSN 2067-3450.
V. Purcărea-Ciulacu, 2016, „Un proiect de nota 10”, pg. 30-37 - revista „Cuvinte Potrivite”a Liceului
Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, Bucuresti, nr. 20/2016, ISSN 2067-3450.
- V. Purcărea-Ciulacu, 2015, „Un proiect de nota 10”, pg. 21-28 - revista „Cuvinte Potrivite”a
Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, Bucuresti, nr. 19/2016, ISSN 2067-3450.
- Valeria Purcărea-Ciulacu & al., 2015 –“Risk of vector borne diseases in Romania”, International
Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, November 2015, Book of abstracts, p 157, Ed.
Medialux, Bucharest, ISBN: 978-606-92462-8-3.
- V. Purcărea-Ciulacu & al., 2016 – “Could malaria re-emerge in Romania”, in International Journal
of Infectious Diseases, pg. 187-188, volume 45, supplement 1, 455 (2016) 1- 9. 477, april 2016,
ISSN:1201-9712
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• OLIMPIADE SI CONCURSURI - FAZA PE MUNICIPIU
•
•

•

•

•

•

Mentiune la „ Olimpiada de Biologie”, obtinut de Panduru Beatrice, clasa a VII a C,
01 martie
2015, Bucuresti
Premiul II la Concursul National de Biologie „G.E.Palade”, elevul Toader Vlad - clasa a Va B, 89 puncte, 7 mai 2016, Bucuresti. Calendarul Concursurilor Nationale Scolare, fara finantare
MECS, la Domeniul 1- Concursuri Scolare pe Domenii- Domeniu biologie, pag. 12/ poz. 15.
Premiul II la Concursul National de Biologie „G.E.Palade”, elevul Sisu Mihai - clasa a Va C, - 85
puncte, 7 mai 2016, Bucuresti. Calendarul Concursurilor Nationale Scolare, fara finantare
MECS, la Domeniul 1- Concursuri Scolare pe Domenii- Domeniu biologie, pag. 12/ poz. 15.
Premiul II la Concursul National de Biologie „G.E.Palade”, elevul Costia Alexandru - clasa a VIa
C, - 85 puncte, 7 mai 2016, Bucuresti. Calendarul Concursurilor Nationale Scolare, fara
finantare MECS, la Domeniul 1- Concursuri Scolare pe Domenii- Domeniu biologie, pag. 12/
poz. 15.
Premiul III la Concursul National de Biologie „G.E.Palade”, eleva Voinea Rebecca Ligia - clasa
a Va B, - 79 puncte, 7 mai 2016, Bucuresti. Calendarul Concursurilor Nationale Scolare, fara
finantare MECS, la Domeniul 1- Concursuri Scolare pe Domenii- Domeniu biologie, pag. 12/
poz. 15.
Premiul III la Concursul National de Biologie „G.E.Palade”, elevul Cojocaru Andrei - clasa a VI
a A, - 78 puncte, 7 mai 2016, Bucuresti. Calendarul Concursurilor Nationale Scolare, fara
finantare MECS, la Domeniul 1- Concursuri Scolare pe Domenii- Domeniu biologie, pag. 12/
poz. 15.
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Mentiune la Concursul National de Biologie „G.E.Palade”, eleva Rotaru Ioana - clasa a VIa B, 69 puncte, 7 mai 2016, Bucuresti. Calendarul Concursurilor Nationale Scolare, fara finantare
MECS, la Domeniul 1- Concursuri Scolare pe Domenii- Domeniu biologie, pag. 12/ poz. 15.
OLIMPIADE SI CONCURSURI -FAZA PE SECTOR
Premiul II la „ Olimpiada de Biologie”, obtinut de Panduru Beatrice, clasa a VII a C, ianuarie
2015, Bucuresti
Premiul III la „ Olimpiada de Biologie”, obtinut de Panduru Denisa, clasa a VIIa C, ianuarie 2015,
Bucuresti
Premiul III la „ Olimpiada de Biologie”, obtinut de Iosifescu Alexandra, clasa a VIIa C, ianuarie
2015, Bucuresti
Premiul III la „ Olimpiada de Biologie”, obtinut de Osiac Valentin, clasa a VIIa C, ianuarie 2015,
Bucuresti
Premiul II la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinut de Costia Alexandru, clasa
a VIa A, martie 2015, Bucuresti.
Premiul II la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinut de Toader Vlad, clasa a V
a b, martie 2015, Bucuresti.
Premiul II la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinut de Sisu Mihai, clasa a Va
C, martie 2015, Bucuresti.
Premiul II la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinut de Cojocaru Andrei, clasa
a VI a A, martie 2015, Bucuresti.
Premiul II la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinut de Voinea Rebecca Ligia,
clasa a V a B, martie 2015, Bucuresti.
Premiul II la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinut de Rotaru Ioana, clasa a
VI a B, martie 2015, Bucuresti.
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Premiul III la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinut de Matei Ana-Maria, clasa
a VI a A, martie 2015, Bucuresti.
Premiul III la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinut de Gusianu Adiana, clasa
a VI a A, martie 2015, Bucuresti.
Premiul III la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinut de Stoica Alexandra, clasa
a VI a C, martie 2015, Bucuresti.
Premiul III la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinut de Ene Roberto, clasa a VI
a C, martie 2015, Bucuresti.
Mentiune la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinuta de Negulescu Aida, clasa
a VI a B, martie 2015, Bucuresti.
Mentiune la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinuta de Pufu Stefania, clasa a
VI a B, martie 2015, Bucuresti.
Mentiune la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinuta de Dobroiu Larisa, clasa a
VI a B, martie 2015, Bucuresti.
Mentiune la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinuta de Cristea Andreea, clasa
a VI a B, martie 2015, Bucuresti.
Mentiune la „Concursul National de Biologie « G.E.Palade »”, obtinuta de Toader Teodora, clasa
a V a B, martie 2015, Bucuresti.
Premiul I la Concursul „ Sanitarii Priceputi” - gimnaziu, echipa formata din 5 elevi ai claselor VIII a:
Mirea Diana, Florescu Diana, Cristian Andreea, Mocanu Catinca- Maria, Negoita Alexandra si
Marcu Diana.
Premiul I la Concursul „ Sanitarii Priceputi” - liceu, echipa formata din 5 elevi ai claselor XI a:
Murgeanu Valentin, Barbu Maria, Berbecila Andrei, Scorus Alexandru, Florea Georgiana.
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PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CU CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE
Programului de Formare Continuă CURS „DEZVOLTATREA COMPETENȚELOR ÎN
DOMENIUL EDUCATIEI PĂRINTILOR” - 20 credite didactice transferabile – septembrie –
octombrie 2015 – prof. Ciulacu Valeria
Adeverinta de absolvire a Programului de Formare Continuă ”Educatie interculturală pentru o
Scoală nouă” - 15 credite didactice transferabile – noiembrie 2015 - prof. Ciulacu Valeria
Adeverinta de absolvire nr. 5718/02.12.2015 a Programului de Formare Continuă "Personalul
didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat -promotor al invatarii pe
tot parcursul vietii ", POSDRU/174/1.3/S/ 149155, 5 credite didactice transferabile , 2015 - prof.
Ciulacu Valeria
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
ISTORIE
•Activitatea şcolară a avut în vedere două aspecte:
•Activitatea profesională a membrilor catedrei
• Proiectarea activităţii didactice a fost centrată pe următoarele obiective:
•analiză aprofundată a programelor şcolare;
•formularea opţiunilor pentru alegerea manualelor alternative prin corelarea cât mai
temeinică a conţinuturilor informaţionale cu cerinţele programelor şi capacitatea de studiu
a elevilor;
•valorificarea întregul potenţial informaţional al elevilor, a cunoştinţelor anterioare
asimilate atât la istorie cât şi la alte discipline;
•stabilirea unor conexiuni care să permită analiza structurală a evenimentelor şi
interpretarea lor din perspectivă istorică;
• În funcţie de planificări , de cerinţele programelor şi, eventual, de unele teme care
solicitau o atenţie sporită din perspectiva examenului de Bacalaureat, materia pe anii de
studiu a fost parcursă integral la fiecare clasă;
• S-au desfăşurat programe de pregătire a elevilor pentru examenul de bacalaureat;
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Activitatea metodică de formare continuă
S-a desfăşurat atât la nivel de catedră, cât şi prin participarea la activităţile metodice
organizate la nivel de sector şi de municipiu:
a continuat procesul de perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice din catedra
noastră prin participarea la activităţile metodice organizate la nivel de sector şi municipiu, la
consfătuiri, la seminariile desfăşurate de Societatea de Ştiinţe Istorice
toti membrii catedrei de istorie au gradul didactic I, insa s-au preocupat de efectuarea unor
stagii de perfectionare.
II.
Activitatea extraşcolară
Vizita la Muzeul Naţional de Istorie, unde elevii claselor a VIII-a A, B, XII a F,G şi a
XII-a E sub îndrumarea prof. Făsui Sorina, prof. Stanoiu Doriana si prof. Dragomir Iuliana;
Organizarea unei sesiuni de referate cu tema „Marea Unire- ideal şi realitate în conştiinţa
românească”, desfăşurată în colaborare cu Comisia pentru Activitatea Educativă din şcoală,
activitatea demonstrând capacitatea elevilor de a aborda din perspectivă ştiinţifică
problemele privitoare la evenimentul istoric analizat şi de a le integra în contextul geografic
şi socio-politic al perioadei respective – decembrie 2014 – ianuarie 2015 .
Catedra de istorie s-a implicat activ in organizarea a Zilelor Liceului, a Targului de Oferta
Educationala, Balul Absolventilor, precum si in activitati specifice in saptamana „Scoala
Altfel”.
2.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
GEOGRAFIE
Documente şi materiale şcolare:
•In cadrul proiectării didactice s-a avut în vedere studierea curriculumului şcolar, corelarea conţinutului
activităţilor didactice cu competenţele generale şi specifice prevăzute în programele şcolare, selectarea
materialelor şi mijloacelor didactice adecvate în vederea atingerii competenţelor prevăzute de programe,
elaborarea planificărilor calendaristice în acord cu metodologia recomandată în vederea parcurgerii
eficiente şi integrale a materiei.
Activitatea didactică, formativ-informativă, centrată pe elev s-a realizat prin organizarea activităţilor de:
•selecţie a metodelor şi procedeelor didactice în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor;
•selectarea manualelor pe baza criteriilor cunoscute;
•utilizare eficientă a materialelor didactice;
•organizarea activităţilor practice, aplicative;
•evaluare variată, iniţială – predictivă şi continuă; teze la clasele liceale cu profil uman.
•îmbogăţirea mijloacelor didactice cu un set nou de hărţi şi CD-uri educaţionale.
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Concursuri şcolare şi examene:
Toţi profesorii de geografie au fost implicati atât în pregătirea cât şi în evaluarea elevilor care
au participat la Olimpiada de geografie. Eleva Andrei Roxana (clasa a XII-a G) a obținut
premiul II la etapa pe sector a Olimpiadei de geografie.
Toți membrii catedrei de geografie au fost implicati în organizarea Olimpiadei de geografie faza pe scoala și au participat ca evaluatori la etapa pe sector.
Doamna profesoară Voicu Daniela și domnul profesor Pietriși Marin au participat in calitate de
evaluatori la etapa pe sector a Concursului Național de Geografie ”Terra” (Mica Olimpiadă).
Doamna profesoară Voicu Daniela a participat ca profesor asistent la Olimpiada de limba și
literatura română – faza pe sector. De asemenea doamna profesoara a fost administrator de
test pentru examenul de evaluare nationala clasa a VI-a.
Doamna profesoara Nicolescu Irina și domnul profesor Pietriși Marin au facut pregatire
suplimentară cu elevii claselor a XII-a in vederea sustinerii Examenului de bacalaureat, la care
s-au obtinut rezultate bune si foarte bune.
Domnul profesor Pietriși Marin a fost membru in Comisia de organizare și desfașurare a
simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat 2015-2016 și în Comisia de
bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.
Doamnele profesoare Nicolescu Irina și Voicu Daniela au participat în calitate de profesor
asistent la Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat 2015-2016.
Doamna profesoara Nicolescu Irina a fost membru în Comisia privind organizarea şi
desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015 – 2016.
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Consiliere şi orientare:
Fiind diriginţi, membrii catedrei au urmărit implicarea familiilor elevilor în activităţile formativeducative care să sprijine dezvoltarea acestora, au consiliat părinţii, au informat familia în timp util
când au apărut diverse probleme, au căutat să realizeze un colectiv închegat, în care toti elevii să
se simtă bine, să se respecte între ei, să respecte profesorii, părinţii şi personalul şcolii. Au căutat
să dezvolte elevilor spiritul de competitie dar si cel de întrajutorare stimulându-i să participe la
acţiunile organizate de scoală
Perfecţionare:
Toţi profesorii au participat la toate activităţile organizate la nivelul comisiei metodice pe sector şi
municipiu.
Doamna profesoara Nicolescu Irina a susținut și promovat inspecția finală în vederea
acordării gradului didactic I. In cadrul inspecției a avut loc si prezentarea lucrării de grad cu tema –
Managementul inundațiilor în Municipiul București.
Doamna profesoara Voicu Daniela a participat la :
- workshopul cu tema “Patrimoniul Industrial – Conservare, promovare culturală și reutilizare
inteligentă”,
- Sesiunea națională de comunicări științifice, secțiunea Geografie și științele mediului (sesiunea
mai 2016)- lucrarea a fost publicată,
-Conferința internațională interdisciplinară cu lucrarea “Strada Mihai Eminescu – parte importantă
a patrimoniului cultural brăilean, românesc și european”,
- Sesiunea de comunicări științifice a doctoranzilor – ediția a VIII-a
În cadrul catedrei de geografie s-au susţinut lecţii deschise la diferite clase: clasa a VIII- a (Carpații
Meridionali) – Marin Pietrişi, clasa a XI-a (Hazarduri naturale și antropice) – Irina Nicolescu, clasa
a IX-a (Măsurarea şi calculul distanţelor şi al suprafeţelor pe hărţi geografice şi în orizontul local) –
Voicu Daniela, unde au fost invitati toti membrii comisiei metodice.
91

•
•

•

•
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Activităţi extraşcolare:
Domnul profesor Marin Pietrişi a organizat mai multe aplicaţii practice cu elevii la
Horezu-Peștera și Cheile Bistriței, Culoarul Rucăr-Bran, Cheile Zărnești, Rânca, Peștera Muierii
și Peștera Polovragi.
Doamna profesoara Voicu Daniela și doamna profesoara Nicolescu Irina au realizat mai
multe aplicații practice cu elevii, in orizontul local : Traseul cultural I. D. Berindei – Palate
culturale, vizitarea centrului vechi al orasului Bucuresti și a Gradinei Botanice.
Toți membrii catedrei au participat la Târgul de ofertă educațională, ediția a XVII-a,
promovând astfel imaginea liceului..
Toți membrii catedrei au facut parte din diferite comisii indeplinindu-si sarcinile ce le-au
revenit.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Stiinte socio-umane
•activitatea catedrei s-a desfașurat pe baza Proiectului managerial si al programelor de activitate
semestrială cu obiectivele corelate ale activităților generale ale școlii, sectorului, municipiului,
comunitații locale.
•Am desfășurat,la nivelul catedrei, urmatoarele activități:
• - am intocmit planificările anuale si semestriale in conformitate cu programele școlare si
reglementările în viguare;
• - am participat la Consfătuirile cadrelor didactice ce predau științele socio-umane, la Colegiul
Național Matei Basarab,în septembrie 2015;
• -am revizuit conținuturile și competențele specifice la fiecare disciplină socio-umană cu toți membrii
de catedră adaptâdu-le la specificul elevilor noștrii;
• - s-a constituit un program de pregatire a elevilor calificati la olimpiada de socio-umane la nivel de
scoala. S-au calificat la faza pe sector 2 elevi la disciplina sociolgie.
•Eleva Voica Ioana de la clasa a XI-a E a luat premiul I faza pe sector.Profesor pregătitor:
•Popescu Constantin.
• - am întocmit la nivel de catedră un program special de pregătire suplimentară a elevilor care dau
examenul de bacalaureat la disciplinele socio-umane, 2016;
•-a fost organizata o activitate metodica pe tema “1 Decembrie 1918, ziua nationala a României”, unde
elevi de la clasa a XI-a E au prezentat referate;
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- Am participat la activitatea metodica, organizata la nivel de municipiu, la Colegiul Național Ion
Luca Caragiale,noiembrie,2015
- toți membrii catedrei au ținut în permanență legătura cu părinții informându-i despre pregătirea
copiilor lor la obiectele de studio,starea de disciplină și pregătirea pentru bacalaureat.
- la olimpiadele școlare desfășurate la nivelul sectorului și la nivel de municipiu membrii catedrei
au participat în calitate de membrii în comisia de olimpiadă pe sector și corectori atât la nivel de
sector cât și la nivel de municipiu(Popescu Constantin,Vasile Marian);
- am încheiat un parteneriat de colaborare cu Liceul Marin Preda din Turnu Măgurele
pe tema ”Ia atitudine”.Participă membrii catedrei și elevi.
- în ianuarie 2016 am organzat la nivelul clasei a XI –E ,o activitate culturală pe tema ”A fi cetățean
European”, la care au participat membrii catedrei;
- tot în ianuarie 2016, membrii catedrei ,au discutat despre optimizarea activitătii la disciplinele
socio-umane unde s-au înregistrat situații de corigență,pentru ca ,în semestrul II ,acestea să se
remedieze.
- în cadrul săptămânii ”Școala altfel” am organizat cu elevii de la clasa XI E o vizită de informare
și cunoaștere la Senatul României (Popescu Constantin).
-am participat împreună cu un grup de elevi de la clasa XI E într-o excursie instructiv-educativă la
Băile Herculane și Porțile de Fier (Popescu Constantin).
-ședințele cu părinții au fost ținute sistematic iar activitatea de diriginte s-a desfășurat în bune
condiții.
- am răspuns,ori de câte ori a fost nevoie la solicitările conducerii școlii,la ședințele de Consiliu
Profesoral și alte acțiuni.
-ca responsabil de catedră am organizat activitatea corespnzător obținând rezultate pozitve. 94

Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
RELIGIE:
•
•

•
•

•

•

Proiectarea didactică – s-a realizat prin:
studierea aprofundată a curriculum-ului şcolar, având în vedere corelarea conţinutului
activităţilor de învăţare cu obiectivele generale, prevederile programei şi numărul orelor
afectate (toţi membrii);
selectarea judicioasă a materialelor didactice auxiliare şi a manualelor şcolare (toţi membrii);
elaborarea planificărilor calendaristice în acord cu metodologia recomandată, alegerea
strategiilor optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei conform programei,
atingerea obiectivelor generale specifice (toţi membrii);
elaborarea de proiecte didactice cu stabilirea obiectivelor lecţiilor, fixarea conţinului
activităţilor, transmitaerea accesibilă a informaţiilor conform nivelului de pregătire şi înţelegere
al elevilor (toţi membrii);
elaborarea de teste predictive, curente şi sumative pentru ciclul gimnazial şi liceal şi aplicarea
modelului de evaluare bazat pe descriptori de performanţă la clasele a VIII-a (toţi membrii).
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Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare s-a înfăptuit prin:
selectarea procedeelor tehnice şi a metodelor de predare în funcţie de nivelul de pregătire a elevilor
şi de calitatea cunoştinţelor ce trebuie transmise (toţi membrii);
clasificarea conceptelor noi şi a modalităţilor de lucru cu noile manuale şi programe şcolare (toţi
membrii);
optimizarea metodologiei folosite a relaţiilor profesor-elev şi elev-elev şi integrarea religiei în viaţa
oamenilor prin corelarea cu alte discipline, cu cotidianul şi prin întărirea caracterlului
interdisciplinar (toţi membrii);
evaluarea elevilor realizată iniţial şi continuu, folosind tipuri de evaluare diferite; aprecierea şi
valorificarea rezultatelor obţinute de elevi (toţi membrii).
Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare:
în calitate de profesori diriginţi, membrii catedrei au urmărit permanent ţinuta elevilor, frecvenţa la
clasă, comunicarea cu părinţii;
membrii catedrei au respectat diciplina muncii în şcoală, conform regulamentelor în vigoare, tratând
cu principialitate şi respect atât personalul didactic, cât şi elevii;
membrii catedrei au activat în diverse comisii pe probleme ale unităţii şcolare;
organizarea Olimpiadei de Religie – etapa pe şcoală şi etapa pe sector (toţi membrii); pregătirea
elevilor pentru Olimpiada de Religie, etapa pe sector (toţi membrii);
organizarea de activitati cu ocazia Craciunului cu clasa aVIII-aA: Lirica religioasa pe tema
NASTERII DOMNULUI si program de colinde cu clasa a IV-a C
colaborarea impreuna cu d-na prof. Anca Niţoiu, coordonatorul cercului de folclor, pentu realizarea
unor momente artistice cu membrii acestui cerc (prof. Clinciu Romeo, prof. Petre Leonard.
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participarea la Parada elevilor bucureşteni (prof. Petre Leonard);
răspunderea cu promptitudine la solicitările conducerii şcolii (simulări examene, olimpiade,
concursuri naţionale şi alte activităţi şcolare şi extraşcolare) (toţi membrii).
II. Activităţi la nivel de sector:
organizarea şi desfăşurarea de activităţi metodice pe sector (prof. Petre Leonard);
participarea la consfătuirea cadrelor didactice de Religie (toţi membrii);
participarea la cercurile metodice la nivel de sector (toţi membrii);
participarea cu elevii la Olimpiada de Religie, etapa pe sector şi etapa pe municipiu şi obţinerea
unor premii importante (Prof. Clinciu Romeo)
participarea în calitate de profesori supraveghetori la diferite simulări şi olimpiade şcolare.
III. Activităţi extraşcolare:
participarea cu elevii la slujbele religioase din duminici şi sărbători (prof.Enache Camelia );
spovedirea şi împărtăşirea copiilor în postul Crăciunului si al Pastelui (prof. Enache Camelia);
organizarea de excursii şi drumeţii la diferite obiective religioase, istorice, arhitectonice, culturale
(toţi membrii);
pelerinaj cu elevii la moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou cu ocazia zilei sale de prăznuire (toţi
membrii).
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Educaţie plastică
•Prof. Irina Cangeopol – educație plastică, nivel gimnazial
Semestrul I
•1. Participare la programul Arta te cheamă!, platformă educațională asociată Bucharest Art Week,
prin susținerea unei lecții intreoductive despre arta contemporană de ziua educației, 5 octombrie 2015,
urmată de un tur ghidat al expoziției deschise în cadrul BAW la Arcub- hanul Gabroveni (25 copii de
gimnaziu)
•2. Spectacol de teatru educațional ”Copii răi” – 11 noiembrie, în sala de festivități, urmat de o
dezbatere pe tema violenței în școală, la care au fost prezenți atît elevi de gimnaziu, cât și profesori,
actrița Katia Pascariu și scriitoarea de teatru Mihaela Michailov (50 copii de gimnaziu)
•3. Participare la concursul de desene ”Orașul In-Vizibil” urmată de prezența a aproximativ 30 de
lucrări ale elevilor noștri în expoziția deschisă la Biblioteca Națională în luna decembrie 2015
•4. Realizarea unui demers de conștientizare a rolului elevului în propria sa educație, prin propunerea
temei de reflecție ”Ce este școala pentru mine?”, concretizată printr-un set de întrebări la care elevii
au fost invitați să răspundă prin mijloacele limbajului scris cât și vizual. O ilustrare a acestei anchete
poate fi consultată în revista liceului, ”Cuvinte potrivite”, numărul 19/2015.
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5. Prezentarea la toate clasele a filmului documentar ”Brâncuși sau școala de a privi”, cu
ocazia împlinirii a 160 de ani de la nașterea sculptorului român de talie mondială Constantin
Brâncuși, anul 2016 fiind intitulat Anul Brâncuși. După vizionarea documentarului, elevii au
interpretat în manieră proprie lucrările sculptorului Brâncuși, o serie din desene fiind publicate
ca ”păreri plastice” în numărul 20/2016 al revistei ”Cuvinte potrivite”.
Semestrul al II-lea
Inițierea la noi în școală a unui ”Cerc de arte vizuale”, începînd cu luna martie 2016, pentru
copii de gimnaziu cât și de clase primare, cu desfășurare în fiecare sâmbătă în intervalul orar
9.30-11.30, în laboratorul de fizică.(30 copii înscriși)
Participarea cu 26 de elevi de gimnaziu în programul de educație artistică ”Îmi place/Nu-mi
place... prin artă”, în parteneriat cu asociația Da’ De Ce și Muzeul Național de Artă
Contemporană, muzeu care a găzduit cele patru ateliere desfășurate și perioada aprilie-mai
2016 cât și expoziția finală al cărei vernisaj a fost în data de 15 iunie 2016, fiind prezenți atât
elevii cât și părinții lor.
În Săptămâna altfel am propus elevilor o activitate de desen cu creta pe asfalt, în curtea școlii,
lucrând pe echipe în ilustrarea Celor 10 nevoi umane formulate de academicianul Solomon
Marcus. (toate clasele)
Colaborare cu catedra de biologie în promovarea în rândul elevilor a proiectului Eco-Școala,
prin informarea elevilor și îndrumarea lor spre o alimentație sănătoasă, urmând realizarea atât
la clasă cât și în cadrul cercului de arte vizuale a unor desene, afișe și colaje cu tema
”Mănânc responsabil!”
Realizarea împreună cu elevii a două expoziții tematice pe peretele special amenajat pentru
astfel de expuneri, în holul de la parter.
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Prof. Ciufu-Ghite Oana - educație vizuală, nivel gimnazial și liceal
1. Concurs de desene ,,Alexandru Ene,,Editia XXI
Tema plastica ,Energia nucleara salveaza mediul;
2. Concurs de desene''Science 4 you; organizat la Scoala Marin Preda
Tema plastica'' Stiinta prin ochii mei''
3. Proiect Eco-Scoala ''Mananca sanatos!”
4. Proiect ''Calea Victoriei'' organizat de ARTCLUB
5. Concurs de creatie plastica si educatie ecologica ''Valorile copilariei''.
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Activităţi reprezentative
la nivelul catedrelor
Informatica:
•
•

•

•

•
•

•
•

Proiectarea activităţii didactice
Întocmirea corectă și la timp a planificărilor calendaristice semestriale și anuale în conformitate cu
programele școlare în vigoare, profilul și specializarea corespunzătoare fiecărei clase
Alegerea manualelor școlare potrivite fiecărui an de studiu, profil sau specializare a clasei,
urmărindu-se corelarea temeinică a conţinuturilor informaţionale cu cerinţele programelor şi
capacitatea de studiu a elevilor
Elaborarea și evaluarea testelor inițiale la disciplina informatică pentru clasele cu specializarea
matematică-informatică în urma cărora s-au tras concluzii în legatură cu nivelul de pregatire a
elevilor
Elaborarea și evaluarea testelor, fișelor de lucru pentru laborator, proiectelor de tehnologie
didactică în scopul valorificării întregului potenţial informaţional al elevilor
Prof. Dragomirescu Violeta a elaborat opționalele TIC la nivelul disciplinei denumite “Prietenul
meu - Calculatorul” ce s-au desfășurat în anul școlar trecut și se vor desfășura în continuare cu
elevii claselor a VI-a și a VII-a în anul școlar 2016-2017
Conducerea procesului de predare-învăţare
Materia a fost parcursă în întregime ținându-se cont de planificări, cerinţele programelor şi eventual
de unele teme care solicitau o atenţie sporită din perspectiva examenului de atestat si bacalaureat
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Organizarea unor ore de pregătire pentru examenul de bacalaureat – proba scrisă la
informatică– prof. Vlăduț Maria-Mihaela, de pregătire suplimentară pentru proba de bacalaureat competențe digitale – toţi membrii catedrei, de pregătire pentru examenul de atestat profesional
la informatică– prof. Vlăduț Maria-Mihaela, prof. Dragomirescu Violeta
Desemnarea Liceului Teoretic “Dimitrie Bolintineanu” ca Centru de examen pentru Olimpiada de
Informatică – etapa pe sector
Toţi membrii catedrei s-au ocupat de pregătirea suplimentară a elevilor în vederea participării la
concursurile școlare de Informatică și TIC. Au fost obținute o serie de rezultate notabile după
cum urmează:
Concursul Național de Informatică Aplicată “CIP 2016” înscris în CAEN 2016 aprobat de MENCS
la poziţia A12/10– aprilie 2016
Stan Adrian-Gabriel – XB - locul 2 - prof. Dragomirescu Violeta
Olaru Stefan-Bogdan – IXB - mentiune/locul 4 - prof. Dragomirescu Violeta
Matei Stefan-Marius - XA – mentiune/locul 4 – prof. Vlăduț Mihaela
Naghi Roxana – VIIB – mentiune/locul 4 – prof. Dobre Marinela
Activitatea metodică a membrilor catedrei:
Toți membrii catedrei au făcut parte dintr-o serie de comisii organizate în cadrul Liceului Teoretic
“Dimitrie Bolintineanu” (dintre care amintim: CEAC, comisia diriginţilor, comisia pentru curriculum,
comisia pentru dezvoltare profesională, comisia de promovare a imaginii liceului, comisia de
coordonare de proiecte și programe şcolare şi extraşcolare, comisia de organizare și coordonare
a examenelor, comisia pentru siguranță în mediul școlar, comisia de organizare a olimpiadelor și
concursurilor școlare, comisia de orientare școlară și profesională, comisia de urmărire a
frecvenței și combaterea absenteismului și abandonului școlar;)
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În calitatea de profesori diriginţi pe care au îndeplinit-o doamnele prof. Dragomirescu Violeta10B, Vlăduț Maria-Mihaela – 12A, Antonescu Mariana – 9C, și Dobre Marinela – 11F s-a
realizat o colaborare permanentă cu colectivele de elevi, cu profesorii claselor şi cu părinţii
elevilor cât și o monitorizare continuă a activităţilor şcolare dar şi extraşcolare ale elevilor.
Toţi membrii catedrei au făcut parte din echipa de organizare şi desfăşurare a Olimpidei de
Informatica – Etapa Nationala – Sectiunea Gimnaziu – desfasurata in Bucuresti in perioada 2025 aprilie 2016 ( 9982/27.04.2016)
Prof. Dragomirescu Violeta a fost:
membru in Consiliu Consultativ al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti pentru
disciplinele Informatica si Tehnologia Informației si a Comunicatiilor decizia nr. 25173 din
27.10.2015
vicepreședinte, secretar și/sau membru-elaborare subiecte, profesor evaluator în cadrul
Comisiilor pentru organizarea următoarelor examene sau concursuri: Olimpiada de Informatică,
Olimpiada de Tehnologia Informației, Atestatul profesional la Informatică
a fost membru al Comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a
lucrarilor scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice
vacante/rezervate din Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu” (decizia nr. 104/03.10.2015)
secretar în cadrul Comisiei de organizare a selectiei elevilor din clasa a IX-a pentru Centrul de
excelenta in programare desfășurata în Colegiul National “Tudor Vianu” – noiembrie 2015 (
decizia nr. 4386 din 04.11.2015);
membru - prof. evaluator în Comisia de Examen pentru Evaluarea Competențelor Lingvistice și
Digitale – Bacalaureat 2016 – de la Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”
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Prof. Vlăduț Maria-Mihaela a fost:
membru in Consiliu Consultativ al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti pentru
disciplinele Informatica si Tehnologia Informației si a Comunicatiilor decizia nr. 25173 din
27.10.2015
vicepreşedinte, secretar și/sau membru-profesor evaluator în cadrul Comisiilor pentru
organizarea următoarelor examene sau concursuri: Olimpiada de Informatică, Olimpiada de
Tehnologia Informației, Atestatul profesional la Informatică
a fost membru al Comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de
evaluare a lucrarilor scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
didactice vacante/rezervate din Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu” (decizia nr.
104/03.10.2015)
am fost secretar în cadrul Comisiei de organizare a selectiei elevilor din clasa a IX-a pentru
Centrul de excelenta in programare desfășurata în Colegiul National “Tudor Vianu” –
noiembrie 2015 ( decizia nr. 4386 din 04.11.2015);
membru - prof. evaluator în Comisia de Examen pentru Evaluarea Competențelor Lingvistice
și Digitale – Bacalaureat 2016 – de la Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”
Prof. Antonescu Mariana a fost:
membru (persoană de contact) în cadrul Comisiei de organizare și desfășurare a Evaluării
Naționale de la Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”
membru (monitor oficial ISMB) în cadrul Comisiei pentru organizarea și desfășurarea
examenului de Bacalaureat 2016 – sesiunea iunie-iulie - Centrul de Examen Colegiul
Economic “Viilor”
membru (monitor oficial ISMB) în cadrul Comisiei pentru organizarea și desfășurarea
examenului de Bacalaureat 2016 – sesiunea august - Centrul de Examen Colegiul Tehnic
“Energetic”
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membru – profesor supraveghetor si/sau profesor evaluator în cadrul Comisiilor pentru
organizarea următoarelor examene sau concursuri: Olimpiada de Informatică, Olimpiada de
Tehnologia Informației, Atestatul profesional la Informatică
membru - prof. evaluator în Comisia de Examen pentru Evaluarea Competențelor Lingvistice
și Digitale – Bacalaureat 2016 – de la Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”
Prof. Dobre Marinela a fost:
membru – profesor supraveghetor în cadrul Comisiilor pentru organizarea următoarelor
examene sau concursuri: Olimpiada de Informatică, Olimpiada de Tehnologia Informației
membru - prof. evaluator în Comisia de Examen pentru Evaluarea Competențelor Lingvistice
și Digitale – Bacalaureat 2016 – de la Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”
membru- prof. evaluator în Comisia de Examen pentru Evaluarea Competențelor Lingvistice
și Digitale – Bacalaureat 2016 –sesiunea august – Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti”
profesor supraveghetor în cadrul Comisiei pentru organizarea și desfășurarea examenului de
Bacalaureat 2016 – sesiunea august – Centrul de Examen - Colegiul Tehnic “Energetic”
Activitatea metodică de formare continuă:
Prof. Dragomirescu Violeta a absolvit în anul şcolar 2015-2016 cursul:
“Java Programming” curs organizat de Oracle Academy – aprilie-iulie2016
Prof. Vlăduţ Maria-Mihaela a absolvit în anul şcolar 2015-2016 cursul:
“Java Programming” curs organizat de Oracle Academy – aprilie-iulie2016
Prof. Dobre Marinela a absolvit în anul şcolar 2015-2016 cursul:
„Cursul Vocational în Domeniul Protecției Consumatorilor”, initiat de Asociatia Nationala
pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania –
InfoCons
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Activitatea curriculară şi extracurriculară:
Prof. Dragomirescu Violeta a participat impreuna cu elevii clasei a X-a B la proiectul “Filme
pentru liceeni”, proiect sprijinit de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, proiect
co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru
Uniunea Europeana extinsa dar şi la alte proiecte printre care “Ziua Europei”, “Suntem
generaţia în mişcare”;
Prof. Dobre Marinela a participat impreuna cu elevii clasei a XI-a F la parteneriatul cu “Junior
Achievement” dar şi la proiectul “Suntem generaţia în mişcare”;
Prof. Vlăduţ Mihaela s-a ocupat de intreţinerea site-ului liceului
Prof. Dragomirescu Violeta și Vladuț Maria-Mihaela au continuat activitatea ECDL și au
organizat sesiuni de testare în vederea obţinerii permisului ECDL, sub coordonarea ECDL
ROMÂNIA
Prof. Dragomirescu Violeta a desfăşurat o activitate intensă în cadrul comisiei CEAC în
vederea actualizării platformei electronice RAEI;
Prof. Vlăduţ Mihaela a colaborat cu d-na prof. Petre Ruxandra la realizarea revistei “Cuvinte
potrivite”;
Toți membrii catedrei au organizat activități multiple și variate (inclusiv excursii tematice la
Parc Aventura Brasov – prof. Dragomirescu Violeta, la Călimăneşti-Căciulata-Cozia –prof.
Antonescu Mariana, Dobre Marinela) în cadrul programului “Școala Altfel – Să știi mai multe,
să fii mai bun!”.

Deontologia profesională:
Toţi membrii catedrei au respectat disciplina muncii în şcoală (orarul, regulamentul intern)
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s-au tratat cu respect toţi ceilalţi membrii ai colectivului profesoral şi elevii.

şi

Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Educatie tehnologica :
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÎNTOCMIREA PLANIFICĂRILOR ŞI PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEPTEMBRIE 2015;
SELECTIA ELEVILOR PENTRU OLIMPIADA DE ED TEHNOLOGICA NOIEMBRIE 2015
ABSOLVIREA CURSULUI „ABILITARE CURRICULARA-DISCIPLINA ED
TEHNOLOGICA,24 ORE, 18.11-16. 12 .2015;
PREGĂTIRI SUPLIMENTARE CU ELEVII PENTRU OLIMPIADA DE EDUCAŢIE
TEHNOLOGICĂ, FAZA PE ŞCOALĂ, SECTOR - DECEMBRIE 2015, IANUARIE,
FEBRUARIE 2016.
ELEVI CALIFICAŢI PE ŞCOALĂ:
*CHIRITA ANA MARIA ALEXANDRA, MEDIA 9,20 , CL a V a B (L D
BOLINTINEANU)
*VOINEA REBECCA LIGIA 9,20, CL. a V- a B, (L.D.BOLINTINEANU);
*PUFU GH DIANA STEFANIA ,MEDIA 8,00,CL a VI a A (L.D.BOLINTINEANU}
*DOBROIU I LARISA ELENA, MEDIA 7,00,CL a VI a, (L.D.BOLINTINEANU
*ŞIPU ANDREEA CĂTĂLINA, MEDIA 7,80, CL. a VII-a A, (L.D.BOLINTINEANU);
*PANDURU BEATRICE, MEDIA 8,10, CL. a VII-a C(L.D.BOLINTINEANU);
*NEGOITA RC ALEXANDRA ANA, MEDIA 8,20,CL.a VIII a C (L.D.BOLINTINEANU}
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*MIREA DIANA MARIA,MEDIA 7,60, CL.a VIII a C (L.D.BOLINTINEANU}

ELEVI CALIFICATI PE SECTOR:
•*VOINEA REBECCA LIGIA, PREMIUL I, 9,25, CL. a V- a B, (L.D.BOLINTINEANU);
•*PANDURU BEATRICE, PREMIUL II , 8,60, CL. a VII-a C(L.D.BOLINTINEANU);
•*NEGOITA RC ALEXANDRA ANA, MENTIUNE, 7,30,CL.a VIII a C (L.D.BOLINTINEANU)
•*MIREA DIANA MARIA, PREMIUL I , 8,70, CL.a VIII a C (L.D.BOLINTINEANU)
• PROFESOR ASISTENT LA EXAMENUL DE SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ (LDB)
12.02.2016
•MEMBRU ÎN COMISIA DE ORGANIZARE ŞI EVALUARE A OLIMPIADEI DE EDUCAŢIE
TEHNOLOGICĂ, SECT. IV, ŞC. GIMNAZIALĂ NR. 97, 20. 02 2016.
• MEMBRU ÎN COMISIA DE ORGANIZARE ŞI EVALUARE A OLIMPIADEI DE EDUCAŢIE
TEHNOLOGICĂ, ETAPA PE MUNICIPIU, 27. 02. 2016, 05. 03. 2016.
• PROFESOR ASISTENT LA EXAMENUL DE SIMULARE A BACALAUREATULUI (LDB),
MARTIE 2016.
•CURS FORMENERG PENTRU IMPLEMENTAREA CATALOGULUI VIRTUAL, TEATRUL
ELISABETA , 09. 04. 2016.
•VIZITĂ LA GRĂDINA BOTANICĂ CU ELEVII CLASEI A VIII A ŞI A VIII C (LDB), 18. 04 2016.
•VIZIONAREA FILMULUI ,,BARAKA’’ CU ELEVII CL. A VIII B (LDB), 21.04. 2016.
•VIZITĂ LA TÂRGUL DE OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ CU ELEVII CL. A VIII A ŞI A VIII C (LDB)
20. 05 2016.
• 19) PROFESOR ASISTENT LA EXAMENUL DE COMPETENŢE DIGITALE ŞI LINGVISTICE
(LDB), 27.06.2016.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Educaţie fizică şi sport:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Privind îndeplinirea obiectivelor planului managerial, catedra de educaţie fizică şi sport şi-a
îndeplinit obiectivele propuse , prioritar fiind acela al preocupării continue spre a găsi acele mijloace
şi metode prin care absolvenţii noştri să dispună de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi pe care să le
poată valorifica în activitatea socială, mai ales în direcţia păstrării stării de sănătate şi a practicării
independente a exerciţiului fizic. În plan secundar s-a urmarit gasirea mijloacelor financiare pentru
îmbunătătirea bazei sportive ( repararea materialelor sportive).
II.
Au existat planificări anuale şi calendaristice pentru toţi anii de studiu ( planificări concepute
astfel încat să asigure parcurgerea programei si dezvoltarea potenţialului fizic al elevilor).
În cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar, profesorii catedrei de educatie fizică si sport, au
participat la urmatoarele competitii, unde au obtinut următoarele rezultate :
Handbal ( F ) – Liceu - faza pe sector, locul I prof. D.Olteanu
- Handbal ( B ) – Liceu - faza pe sector, locul I prof. D.Olteanu
- Baschet ( B ) – Liceu – faza pe sector, locul IV prof.M.Stan
- Baschet (F) - Liceu - faza pe sector,Locul III prof.M. Stan
- Sah (B) – Liceu - faza pe sector ,locul I – prof Dinescu G.M. Stan
- Fotbal (B) – Liceu – faza pe sector,participare ,prof. Stan M.
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- Tenis de masa (B)- liceu – faza pe sector,participare, prof. Dinescu G.
- Handbal (B)-gimnaziu- Kid’s Sport Festival (municipiu) – Locul II prof.D. Olteanu.
- Rugby- Tag(F+ B ) gimnaziu – faza pe sector locul VI prof. D.Olteanu.
- Rugby- Tag (F+B ) gimnaziu ,liceu ,Festivalul de Rugby ,prof. D. Olteanu
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tenis de camp (F) gimnaziu - Kid’s Sport Festival (municipiu) - Locul VI –
Eleva Cristea Andreea VI C – prof. D. Olteanu
Ca urmare a obtinerii locurilor II respectiv VI la Kid’s Sport Festival,elevii nostri au castigat tabere
in Grecia si Romania.
Marathon Bucharest Raiffeisen Bank(F+B) gimnaziu,liceu – 145 participanti – locul I – prof.D.
Olteanu,M. Stan,D. Galea,E.Petre,G. Dinescu,colaborare cu Prof Madalina Partene.
Maratonul Omv-Petrom,cursa populara -60 de elevi

Handbal ( F ) – Liceu - faza pe municipiu, locul V prof. D.Olteanu
- Handbal ( B ) – Liceu - faza pe municipiu, locul VI prof. D.Olteanu
- Sah (B) – Liceu - faza pe municipiu ,locul VI – prof Dinescu G.;M. Stan
- Tenis de masa si Sah – liceu si gimnaziu ,faza pe scoala organizate in luna octombrie,conform
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calendarului competitional intern.

•

•

•

•
•

•

Toti profesorii,au asigurat arbitrajul la competitiile din cadrul O.N.S.S.si fiind membrii ,respectiv
responsabili în comisia de desfasurare a competitiei de handbal – faza pe sector ,organizată în
incinta liceului.
Toti profesorii, conducatori ai echipelor reprezentative, au asigurat pregatirea echipelor în afara
programului zilnic al elevilor;
M. Stan a organizat excursie la Busteni (2 zile),D.Olteanu a organizat excursie la Poiana
Pinului – Buzau (2 zile),tabara sportiva in perioada 27.06.-02.07.2016 organizata de Olteanu D. si
Stan M.
Privind activitatea metodică, putem menţiona că profesorii catedrei au participat la toate acţiunile
metodice la nivel de sector şi capitală.
Catedra de educaţie fizică şi sport a avut permanent în vedere să păstreze o strânsă legătură cu
familiile elevilor angrenaţi în sportul de performanţă sau a celor ce participă la competiţiile şcolare,
preîntâmpinând astfel eşecul şcolar.
Catedra de educaţie fizică şi sport a avut în vedere şi realizarea unei bune colaborări cu
cabinetul medical al liceului în vederea consultului preliminar pentru obţinerea scutirilor medicale
(dacă a fost cazul) si în îndrumarea elevilor ce necesitau recuperare prin gimnastică medicală.
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Profesori metodişti

Dorin – matematică
 Făsui Sorina- istorie şi consiliere şcolară
 Balută Gabriela- formare continuă
 Murat Aurelia- formare continuă
 Gogulescu
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Profesori doctori
Petre Ruxandra – limba română
Ciulacu Valeria - biologie
Murat Aurelia – limba franceză
Cristea Margareta – limba franceză
Pietrisi Marin – geografie
Vasile Marian – filosofie
Fătu Viviana- lb. româna
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Profesori mentori şi
formatori












Varzaru Costica
Stanoiu Doriana
Fasui Sorina
Lungulete Stefan
Ciulacu Valeria
Baluta Gabriela
Petcu Steliana
Stoian Cristina
Rosca Ligia
Cristea Margareta









Manciu Anca
Gogulescu Dorin
Nitoiu Anca
Dragomir Iuliana
Mihai Gabriela
Putineanu Lavinia
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Cadrele didactice din liceu:
 au efectuat perfectionare prin cursuri:
–
–
–
–

pe discipline
AEL
CCD
Consiliere si orientare scolara

 au publicat articole în reviste de specialitate
 au susţinut referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice
la nivel local, municipal, national si international.
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Au funcţionat următoarele cercuri/ cenacluri
/ reviste:


Cercul de folclor (prof. Niţoiu Anca)
 Cenaclul “Cuvinte potrivite” (prof. Petre Ruxandra)
 Trupa de teatru a liceului “Dor fara satiu”(prof. coord.
Lazar Dora )
 Revista Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu “Cuvinte
potrivite” (prof. Petre Ruxandra)
 Revista “Muguraşii” – clasele I-IV (coord. Maior Aurel)
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Colaborarea ŞCOLII cu FAMILIA
S-a realizat prin:
 întâlniri cu parinţii (în şedinţe şi individual)
 zile de consultaţii
 lectorate cu părinţii
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Colaborarea scolii
cu instituţiile comunităţii locale - relaţii
de parteneriat

S-a realizat prin inserţia cadrelor didactice şi a elevilor
în activităţile Consiliului local, colaborarea cu instituţii
de învățământ,culturale şi economice, ONG-uri.
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Situaţia privind rezultatele la învăţătură
la sfârşitul anului şcolar 2015- 2016

 Total elevi unitate: 1674
Elevi promovati: 1602 (95,69%)
Elevi repetenţi: 20 (1,19%)
Elevi cu abandon şcolar: 0
Elevi exmatriculaţi: 17 (1,01%)
Elevi retrasi: 8 (0,47%)
Elevi transferati: 26 (1,55%)
Amanati medical: 1 (0,05)
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EVALUARE NATIONALA
AN SCOLAR 2015/2016

PROCENT PROMOVABILITATE

Nr. de elevi inscrisi
68

Nr. de elevi promovati Procent
promovabilitate
68

100%
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BACALAUREAT
AN SCOLAR 2015/2016
REZULTATE

Sesiunea

Nr.
elevi
inscrisi

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
neprezen
-tati

Nr. elevi
promovati

Ne.
elevi
respinsi

Procent
Promovabilitate

Iunie –Iulie
2016

200

183

17

118

65

64,48%

AugustSeptembrie
2016

76

69

7

15

54

21,73%

TOTAL

276

252

24

133

119

52,77%
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PROIECTE ŞI PROGRAME ŞCOLARE
Nr. crt
1.

Activitatea

Parteneri

Derularea
Programului
Naţional ISMB, MECT
”Educaţie pentru sănătate în şcoala
românească”;

Data
permanent

Organizator/responsabil
Prof. Lungulete Stefan
Prof. Baluta Mihaela
Prof. Ciulacu Valeria

2.

Program de educaţie antidrog

Agenţia
Naţională 2015- 2016
Antidrog, Centrul de
Prevenire, Evaluare si
Consiliere
Antidrog,
Sector 5,
Parintii
elevilor

Directorii scolii
Prof. diriginti

3.

Program de educatie rutiera in scoala

Brigada
de
Politie Permanent
Rutiera, elevii scolii

Directorii scolii
Prof. Sorina Făsui

4.

Program de prevenire a violentei in scoala- Directia Generala de Permanent
activitati si dezbateri pe sector
politieServiciul
Prevenire, Coordonatorii
de Proiecte si programe
de la liceele si scolile
generale din sector,
psihopedagogi scolari

Directorii scolii
Cadrele didactice

Programul „Educatie pentru mediu”- Agentia
Regionala Conf.
ECO SCOALA
pentru
Protectia Graficului
Mediului
(2015- 2016)
ISMB
Scolile participante

Directorii scolii
Prof. Ciulacu Valeria
Prof. Lungulete Stefan
Prof. diriginti

5.
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6.

7.

8.

Programul „Ziua Portilor deschise”

Targul de oferte educationale

Proiectul „Civitas”

MEN
MartieISMB
2016
Facultatea de Biologie,
UB
Universitatea Ecologica
Univ. Crestina „D.
Cantemir”
SNSPA
Univ. Spiru Haret
Scoala
Postliceala
Sanitara „Carol Davila”
Univ.
RomanoAmericana

mai Directorii scolii
Coordonatorul proiecte
programe
Prof. diriginti

ISMB
Primaria Capitalei
Scoli Gimnaziale, licee

mai Directorii scolii
Coordonatorul proiecte
programe
Prof. Diriginti
Elevii claselor terminale

Aprilie2016

ISMB
2016
Centrul de Proiecte si
Programe Educationale
si Sportive pentru Copii
si Tineret al Primariei
Capitalei- PROEDUS
consiliul municipal al
elevilor
Federatia nationala a
asociatiilor de Parinti
din Inv. preuniversitar

si

si

Directorii scolii
Coordonatorul proiecte si
programe
CSE
Comitetul de Parinti al scolii
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PROIECTE ŞI PROGRAME ŞCOLARE
9.

10.

11.

Parteneriat educational pentru realizarea Asociatia
Cultural- 2015
Simpozionului
International„Universul stiintifica
„Vasile
stiintelor”
Pogor”, Iasi
Facultatea de Fizica
Facultatea de DreptRep. Moldova
Proiectul „EDMUNDO”
Grupul Educativa
2015- 2016
ISMB
Proiectul de voluntariat „Prevenirea Asociatia
Centrul 2015- 2016
consumului de droguri, educatie civica si international antidrog si
cultura”
pentru
Drepturile
Omului (CIADO)

Directorii scolii
Coordonatorul
programe
Prof. stiinte

Directorii scolii
Coordonatorul
programe
Prof. diriginti
Directorii scolii
Coordonatorul
programe
Prof. diriginti

proiecte

si

proiecte

si

proiecte

si
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Resurse materiale – întreţinerea şi
dezvoltarea bazei materiale
Numarul mare de elevi şi repartizarea lor pe clase, desfăşurarea cursurilor în
doua schimburi şi pe forme de învăţământ primar, gimnazial, liceal zi şi
F.R., au determinat colectivul de cadre didactice şi conducerea şcolii să
valorifice la capacitate maximă baza materială de care dispune.
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Compartimentele conexe
Biblioteca
 în regim de împrumut au fost înscrişi 1648 de elevi, la un fond de carte de
37.000 volume, care s-a îmbogăţit cu cărţi în regim de donaţie .
 d-na bibliotecară Niţu Filofteia a gestionat colecţiile bibliotecii, a operat
în documentele de evidenţă a colecţiilor.
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Compartimentele conexe
Laboratoarele
 activitatea de laborator la disciplinele informatica, fizica, chimie, biologie a asigurat
elevilor participarea la experimentele practice, conform cerintelor programelor.
 apreciem colaborarea laborantilor cu profesorii, pentru pregatirea lucrarilor
experimentale, participarea la receptionarea materialului didactic si asigurarea
instalatiilor anexe ale laboratoarelor .
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Compartimentele conexe
Secretariatul
A reprezentat interferenta dintre scoala si beneficiar (elev / profesor ) prin :
 evidenta personalului didactic si nedidactic
 operarea documentelor de personal
 completarea actelor de studii, a registrelor matricole, cataloagelor, dosarelor
pentru examenele de testare nationala si bacalaureat
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Compartimentele conexe
Contabilitatea:
Contabilul , gestionarul si casierul scolii

au desfasurat activitatea financiara conform
dispozitiilor legale si nevoilor bugetare ale scolii,
reprezentand unitatea in relatii de parteneriat pe
baza contractelor de inchiriere,donatii ,
sponsorizari , intocmind planuri de venituri si
cheltuieli bugetare si extrabugetare , realizand
bilantul analitic si sintetic , conturile de executie
si inventarierea bunurilor materiale si banesti.
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Compartimentele conexe
Administratia
 Administratorul a coordonat si supravegheat lucrarile de
intretinere si renovare a spatiului scolar ;
 a asigurat distribuirea suplimentului de hrana pentru elevii
claselor 0-VIII
 a coordonat si monitorizat corespunzator activitatea zilnica a
personalului din subordine
 toate compartimentele si structurile organigramei acestei
unitati scolare si-au indeplinit obiectivele cuprinse in planul
managerial al scolii , deruland activitati finalizate prin
rezultate care asigura liceului nostru o pozitie favorabila in
cadrul institutiilor scolare din Sectorul 5.
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BAZA MATERIALĂ
• S-au făcut dotări cu logistică în birouri, laboratoarele de informatica
cu calculatoare si multifuncţionale.
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ŞCOALA NOUĂ
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SALA DE SPORT
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CABINET MEDICAL
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BIBLIOTECA
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