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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
Politica managerială a şcolii reuneşte într-o viziune
integratoare, politica educaţională a Ministerului Educaţiei
Naţionale şi a Inspectoratului Şcolar al Municipiului
Bucuresti, nevoile comunităţii, misiunea şi valorile şcolii,
reuşitele şi nevoile de dezvoltare.
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.
În acelaşi timp, din perspectiva integrării României
la Uniunea Europeană, liceul nostru trebuie să anticipeze, să
faciliteze şi să contribuie la integrarea învăţământului
românesc în cel european, să realizeze formarea de competenţe
la standarde europene.
Numarul mare de elevi şi repartizarea lor pe clase,
desfăşurarea cursurilor în doua schimburi şi pe forme de
învăţământ primar, gimnazial, liceal au determinat colectivul
de cadre didactice şi conducerea şcolii să valorifice la
capacitate maximă baza materială de care dispune liceul
nostru.
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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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ANALIZA S.W.O.T.
PUNCTE TARI
• Toate cadre didactice sunt calificate ;
• Programele scolare si extrascolare ce conduc la
personalizarea procesului instructiv-educativ ;
• Oferta de activitati extracurriculare variate;
• Exista bibliotecă ;
• Cabinet medical cu medic si asistentă medicală pe tot
parcursul programului;
• Cabinet şcolar psihopedagogic
• Derularea programelor de formare / dezvoltare
profesională
• Derularea programelor specifice pe nivel de vârstă,
pregătire, specializare (“Informare şi consiliere privind
cariera”, “Educaţia pentru sănătate” etc.)
• Accesul la Internet pentru toate cadrele didactice si elevi,
• Utilizarea programului AEL de catre cei mai multi
profesori
• Existenţa unui număr mare de calculatoare utilizate în
activităţile didactice şi administrative din şcoală
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ANALIZA S.W.O.T.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PUNCTE SLABE
Suprapunerea lucrărilor urgente la comparimentele secretariat,
administratie, financiar
Slaba diseminare a activitatilor desfasurate la nivelul scolii;
Comunicarea insuficienta intre cadrele didactice;
Insuficienta implicare a cadrelor didactice in comisiile de
lucru ;
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
Insuficienta spatiului (salilor/cabinetelor)
Personal nedidactic insuficient
Dezinteres al unor elevi pentru promovarea examenului de
bacalaureat;
Aglomerarea unor cadre didactice din cauza volumului mare de
lucru;
Conservatorism si rezistenta unor cadre didactice şi elevi,
pentru schimbare;
Educaţia antreprenorială insuficient dezvoltată;
Indiferenţa elevilor faţă de programele de învăţare şi abandonul
şcolar;
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Uzura fizică a bazei materiale

ANALIZA S.W.O.T.
OPORTUNITĂŢI
• Existenţa ROFUIP şi RI ca bază de reglementare a
activităţii din şcoală
• Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile
administraţiei publice locale şi teritoriale
• Există formatori locali pentru parteneriate/ învăţare
centrată pe elev/ orientare şi consiliere;
• Activitatea C.C.D. în calitate de furnizor de programe
acreditate de formare continuă
• Relaţia de colaborare foarte buna cu partenerii sociali,
sindicatele din învăţământul preuniversitar, parinti.
• Există metodişti ai ISMB la diferite discipline ce
predau la noi in școală;
• Exista rezultate la olimpiade si concursuri şcolare;
• Exista Parteneriate incheiate cu diverse institutii;
• Liceul are un bun renume in comunitate si există o
cerere mare de locuri la inscrierea elevilor la clasa
pregatitoare
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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
• Incapacitatea de adaptare la dinamica accelerata a
sistemului educational si legialativ
• Autonomie partiala a scolilor datorata necorelarilor
legislative
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ANALIZA P.E.S.T.E.
CONTEXTUL POLITIC
• Procesul de învăţământ din ,Liceul Teoretic “Dimitrie
Bolintineanu” se bazează pe legislaţia generală şi
specifică sistemului de învăţământ preuniversitar, pe
toate ordinele şi notificările emise de către MEC sau
I.S.M.B., pe actele normative în domeniu.
• Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe
educaţionale speciale;
• Există relaţii foarte bune între şcoală şi
Primărie/Consiliul local.
 CONTEXTUL ECONOMIC
• Interesul agenţilor economici în acordarea de
sponsorizări sau donaţii pentru unitatea noastră este
scăzut şi implică demersuri greoaie din partea scolii,
concretizate de multe ori în activităţi puţin profitabile;
• În unitatea noastră şcolară există elevi cu o situaţie
materială mai modestă proveniţi din familii defavorizate,
acest lucru având relevanţă asupra interesului acestor
elevi pentru scoală. Un efect pozitiv în acest sens îl are
acordarea burselor sociale şi de merit, încheierea de
parteneriate cu fundaţii umanitare, precum şi asigurarea
manualelor gratuite.
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• Bugetul Consiliului local este scăzut;

ANALIZA P.E.S.T.E.
CONTEXTUL SOCIAL
• Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea locală;
• Există multe familii care trăiesc din venitul minim,
multe mame sunt casnice;
• În liceu există acte nesemnificative de violenţă şi alte
abateri comportamentale. În zona şcolii delincvenţa
juvenilă este practic inexistentă; există puţine riscuri din
exterior datorită Poliţiei care acordă sprijin rapid şi
desfăşoară acţiuni de educare şi prevenire a acesteia;
• In zonă există locuri în care copiii se întâlnesc,
socializează, desfăşoară activităţi extraşcolare.
CONTEXTUL TEHNOLOGIC
• Zona benficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă şi
mobilă de la mai mulţi furnizori; Toate familiile
elevilor au acces la televiziune prin cablu, copiii au
calculatoare personale conectate la internet şi
majoritatea copiilor au telefoane mobile.
• Există racordare la apă curentă, canalizare, energie
electrică; Conectarea liceului la internet facilitează
comunicarea şi transmiterea informaţiilor, dar baza
materială în ce priveşte calculatoarele, imprimantele,
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necesită îmbunătăţire.

ANALIZA P.E.S.T.E.
CONTEXTUL ECOLOGIC
• Liceul este situat într-o zonă cu centre comerciale,
parcurile cele mai apropiate sunt Sebastian şi Carol.
• Este o zonă fără unităţi industriale poluante, însă cu un
trafic auto mai intens.
• Se are în vedere antrenarea elevilor în amenajarea zonei
verzi a scolii şi educarea lor în spiritul păstrării
curăţeniei.
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Miscarea elevilor si promovabilitatea
acestora pe semestrul I
•
•
•
•

Nr. de elevi inscrisi la inceput de an scolar: 1662
Nr. de elevi veniti in timpul semestrului:
50
Nr. de elevi plecati in timpul semestrului:
74
Nr. de elevi ramasi la sfarsitul semestrului: 1638

•
•
•
•
•

Nr. de elevi promovati: 1451 (88.58%)
Nr. de elevi corigenti la 1 disciplina: 99 (6.04%)
Nr. de elevi corigenti la 2 discipline: 49 (2.99%)
Nr. de elevi corigenti la 3 discipline sau mai multe: 22 (1.3%)
Nr. de elevi cu situatia scolara neincheiata: 17 (1.03%)

•
•

Nr. de elevi cu note la purtare intre 7-9,99: 97 (5.92%)
Nr,. de elevi cu note la purtare sub 7:
3 (0.18%)
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RESURSA UMANĂ
LICEUL TEORETIC “DIMITRIE
BOLINTINEANU”
An şcolar 2017-2018
•
•
•
•
•
•
•
•

nr. cadre didactice – 101
nr. cadre didactice calificate – 101
nr. cadre didactice cu gradul I – 50
nr. cadre didactice cu gradul II – 8
nr. cadre didactice cu gradul definitiv- 13
nr. cadre didactice debutante – 4
nr. cadre didactice cu doctorat – 8
nr. de învăţători - 18

•
•
•
•

Titulari 64
Suplinitori 20
detaşati 9
Pensionari 8
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Profesori doctori
•
•
•
•
•
•
•
•

Petre Ruxandra – limba română
Soare Ana- limba română
Ciulacu Valeria - biologie
Murat Aurelia – limba franceză
Pietrisi Marin – geografie
Vasile Marian – filosofie
Tarchila Luminita- engleza
Macovei Daniela- engleza

Profesori metodişti




Gogulescu Dorin – Matematică
Făsui Sorina- istorie şi consiliere şcolară
Murat Aurelia- formare continuă
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Au funcţionat următoarele cercuri/
cenacluri / reviste:


Cercul de folclor (Coordonator prof. Niţoiu
Anca)
 Trupa de teatru a liceului “Dor fara sațiu”
(Coordonator prof. Lazăr Dora )
 Revista Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu
“Cuvinte potrivite” (Coordonator prof. Petre
Ruxandra)
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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
 verificare a orarului şcolii
 tematicile consiliilor profesorale şi de
administraţie
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
 Regulamentul de Ordine Interioară
 asistenţele la ore
 notarea ritmică
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Tematica dezbatută în cadrul
Consiliului profesoral a urmărit:

 Analiza activitaţii instructiv-educative desfăşurate









în anul şcolar 2016/2017
Evaluarea rezultatelor şcolare la examenele
nationale, Bacalaureat şi a stării de disciplină a
elevilor;
Managementul claselor;
Ritmicitatea notarii elevilor;
Dezbaterea si aprobarea R.I, a R.O.F. a comisiilor
de lucru, a orarului scolii etc.
Prezentarea metodologiilor si a diverselor note
elaborate de catre MEN si ISMB;
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
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
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COMISIILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

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, aIV-a, VI, aVIII-a si Bacalaureat
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 PREDAREÎNVĂŢARE-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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Activităţi reprezentative
la nivelul catedrelor
Comisia metodică a învăţătorilor
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

Proiectarea activitǎţii. Fiecare cadru didactic membru de
comisie metodica s-a implicat in realizarea obiectivelor :
Comisia claselor pregatitoare si a claselor I: Laura Pitpiiac, Mustea
Maria, Tudor Diana, Maior Aurel, Maior Elena, Manea Maria
Ionela, Dragoman Carmen
Comisia claselor a II-a, a III-a si a IV-a: Ungurasu Adrian, Neagu
Daniela, Ionescu Viorica, Bajan Adriana, Haliliuc Anisoara, Grigore
Florica, Carmen Capra, Petra Pistol, Chiran Rodica, Ursuianu
Madalina, Ristache Cristina
au studiat programele şcolare pentru clasele primare;
au respectat reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi
forma documentelor de proiectare, particularizându-le după
specificul clasei şi fundamentând-o pe oferta educaţională a şcolii ;
au folosit instrumente TIC în elaborarea planificărilor anuale şi în
proiectarea unităţilor de învăţare pentru semestrul I;
au proiectat activităţile extracurriculare şi educative corelându-le cu
obiectivele curriculare, nevoile şi interesele elevilor (prin
consultarea acestora şi a părinţilor lor);
au elaborat graficul semestrial al activităţilor educative corelat cu
prevederile planului managerial al şcolii;
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
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•

pe grupe si individual, stabilindu-se itemi si pentru elevii cu ritm lent
de invatare.
• Temele pentru acasa au fost acordate in raport cu nivelul de varsta al
elevului. O parte din temele pentru acasa au fost diferentiate in functie
de ritmul de invatare si capacitatea fiecarui elev.
• Portofoliile pregatite de elevi la diferite discipline au reflectat pe langa
partea de informare si documentare prezentata, si activitatea
individuala a elevului.
• Corectarea permanenta a caietelor a fost o alta sarcina didactica a
fiecarui invatator.
•
Evaluarea s-a realizat in mod continuu, dupa descriptorii de
performanta. La sfarsitul fiecarei unitati de invatare in fiecare clasa sau aplicat probe de evaluare sumativa. In perioadele de recapitulare
semestriala si finala s-au aplicat probe de evaluare sumativa care au
vizat mai multe capacitati si competente.
• Fisele de evaluare s-au aplicat la mijlocul sau cel mult in a doua
jumatate a orei de curs, nu la sfarsitul lectiei, deoarece curba de efort
scade spre finalul activitatii.
• Calificativele acordate au respectat perioada propusa in planificarea pe
unitati de invatare.
• Calificativele acordate au reflectat nivelul real de performanta al
elevilor.
• La intocmirea probelor de evaluare s-a folosit intreaga gama de itemi.
II. Realizarea activitǎţilor didactice. Fiecare invatator/profesor pentru
invatamantul primar
• a realizat la timp toate activitaţile planificate;
• a acordat respect egal tuturor elevilor, indiferent de mediul de
provenienţă, capacitatea de învăţare sau rezultatele obţinute;
• a utilizat metode active (individual / grup) în activităţile de învăţare,
asigurând caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate, precum şi
dezvoltarea capacităţii elevilor de a culege şi stuctura informaţiile;
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•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

a utilizat manuale autorizate, folosind baza logistică existentă în şcoală;
a organizat şi desfăşurat activităţi educative şi extraşcolare conform
graficului planificat, urmărind realizarea obiectivelor propuse. Astfel,
au fost organizate diferite activitati
a participat cu toti elevii la excursii tematice,vizionari de spectacole la
teatru si la Circul Globus, concurs de desene Carrefour,Sabatoarea
Craciunului-serbari scolare
Performanta elevilor. Elevii claselor primare in semestrul I au realizat
punctaje pentru 250 de premii in cadrul concursului Comper
a ţinut cont de particularităţile individuale ale elevilor, desfăşurând
activităţi de învăţare diferenţiată (pe de o parte cei cu nevoi speciale,
iar pe de altă parte cei capabili de performanţă), elaborând fişe de
recuperare/dezvoltare.
III. Evaluarea rezultatelor învǎţǎrii. Fiecare cadru didactic din
invatamantul primar
a elaborat teste şi probe de evaluare ( predictive, continue,sumative)la
fiecre disciplină, corelând itemii cu obiectivele propuse, stabilind şi
descriptorii de performanţă pentru fiecare competenţă evaluată(conform
standardelor curriculare de performanţă) atât la nivelul clasei cât şi la
nivelul catedrei;
evaluarea nivelului de pregătire a elevilor am realizat-o atât prin
metode tradiţionale de evaluare (probe orale, probe scrise, probe
practice), cât si prin metode alternative de evaluare (observarea
sistematică a comportamentului elevului-prin fişa de observaţii curentă,
portofolii, autoevaluarea);
a utilizat cele trei tipuri de evaluare: iniţială- la început de an şcolar,
evaluarea formativă-pentru a descoperi unde întâmpină dificultăţi în
învăţare elevii şi pentru a-i ajuta să le depaşească; evaluarea sumativă-la
final de unitate de învăţare – pentru a observa cât anume s-a însuşit din
materie;
după aplicarea unei evaluari formative, am dat elevilor cu rezultate
slabe fişe de ameliorare, iar celor care au obţinut rezultate foarte bune
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le-am dat fişe de dezvoltare, astfel încât aprecierea rezultatelor să
conducă la amelioararea sau la dezvoltarea performanţelor şcolare;

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

a urmărit ca aplicarea şi interpretarea testelor să se desfăşoare în
graficul stabilit pentru comunicarea la timp a rezulatelor (statistici), dar
şi pentru obţinerea feedback-ului eficienţei activităţilor instructiveducative
IV. Managementul claselor de elevi. Fiecare invatator/profesor
pentru invatamantul primar
a amenajat sala de clasă şi am stabilit încă de la începutul anului
şcolar regulamentul clasei, a distribuit responsabilităţi si le-a
reactualizat ori de câte ori a fost nevoie;
în prima şedinţă cu părinţii a prezentat şi prelucrat regulamentul de
ordine interioară a şcolii (respectarea regulilor de bună purtare în
incinta şcolii, prevenirea/soluţionarea situaţiilor conflictuale,
frecvenţa etc);
a aplicat chestionare atât părinţilor cât şi elevilor în vedevrea unei
cunoaşteri cât mai bune a colectivului de elevi pentru depistarea
cazurilor care necesită abordări speciale şi stabilirea strategiilor optime
fiecărui caz în parte;
a implicat colectivul de părinţi în organizrea şi susţinerea multor
activităţi educative şi extraşcolare care să contribuie la o motivare
puternică a elevilor pentru participarea lor activă în procesul de
educare.
V. Managementul carierei şi al dezvoltǎrii personale. Fiecare
membru al catedrei:
a participat la toate activităţile comisiei metodice a învăţătorilor;
a participat la activităţile consiliilor profesorale, la consfătuirile
cadrelor didactice, la cercurile pedagogicede la clasa a IV-a;
a sustinut şedinte cu părinţii, ţinând permanent legătura cu familiile
elevilor, implicându-le în procesul de formare şi educare a acestora;
a reactualizat portofoliul profesional şi dosarul personal;
Laura Pitpiiac,Mustea Maria si Diana Tudor au participat la schimbul
de experienta,efectuand asistentela orele de curs.
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•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Madalina Claudia Ursuianu
A sustinut inspectia curenta 2 ce face parte din demersul pentru
obtinerea gradului didactic 1.
A sustinut in cadrul comisiei metodice a invatatorilor doua lectii
deschise cu scopul promovarii programelor Story Jumper si Movie
Maker, lectii ce au facut parte din activitatea de diseminare a cursurilor
la care a participat in cadrul proiectului Erasmus K1 “Competente
sporite pentru cadre didactice prin intermediul cursurilor de formare
Erasmus.
Ungurasu Adriana
In cadrul comisiei metodice a invatatorilor, desfasurata in data de 15
noiembrie 2017, s-au prezentat informatii si materiale obtinute la cursul
“Innovative skills in ICT through collaborative and project-based
teaching and learning” Cervantes Training – Alcala de Henares ,
mai 2017
Adriana Ungurasu – prezinta platforma eTwinning, comunitatea scolilor
din Europa.
A prezentat proiectele eTwining :
Traditii – membrii fondatori Adriana Ungurasu , Romania- Liceul
Teoretic Dimitrie Bolintineanu si Maria Simbotin –Suedia , proiect la
care participă elevii clasei a II a A în parteneriat cu Suedia, Portugalia,
Polonia, Grecia ;
Një tufë proverbash - proiect in parteneriat cu Albania
Animals in Europa – proiect in parteneriat cu Portugalia
Show me your Carnival at school – proiect in parteneriat cu Portugalia
Adriana Ungurasu participa inaceasta perioada la Cursuri de formare “
Scoala incluziva, o scoala pentru toti “ – Casa Corpului Didactic

Dragoman Carmen prezinta in cadrul comisiei metodice a invatatorilor, a
materialului eeTwinning – comunitatea scolilor din Europa – Noiembrie
2017.
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Participa la cursul Flipping the classroom desfasurat pe platforma
eTwinning si finalizat cu certificat de participare 11-22 Decembrie
2017
Este implicata in urmatoarele proiecte lansate in cadrul platformei
eTwininng: THIS IS US – THIS IS YOU, SWEET LIFE WITHOUT
SUGAR, THE THERAPY OF KINDNESS – ianuarie – iunie 2018-0129
Dragoman Carmen si Maior Aurel au evaluat dosarele cadrelor
didactice pensionabile care doresc continuare activitatilor didactice, in
cadrul comisiei pentru mobilitate – ianuarie 2018
au efectuat interasistente la clasa pregatitoare – decembrie 2017
au analizat sesizarile depuse in cadrul comisiei de disciplina –
noiembrie 2017
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Activităţi reprezentative
la nivelul catedrelor
Limba si literatura română:
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

Catedra de LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ a avut o activitate
susţinută pe tot parcursul anului şcolar, păstrând coordonatele pe care sa configurat munca educativă şi contribuind, astfel, la ridicarea
prestigiului şcolii.
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, pentru BACALAUREAT şi
pentru EVALUAREA NAŢIONALĂ s-a făcut săptămânal, conform
graficului întocmit în luna septembrie.
Membrii catedrei au participat, ca evaluatori, la OLLR – faza pe
sector (ianuarie, 2018) și la activitățile metodice organizate la nivel de
sector.
În urma participării la OLAV (Olimpiada de Lectură ca Abilitate de
Viață), au obținut mențiuni (calificându-se pentru etapa municipală),
elevii:
Săbăreanu Andreea (VIIA) – prof. Anca Nițoiu
Busuioc Mario (VIC) – prof. Ruxandra Petre
Grădinariu Andreea (VIC) – prof. Ruxandra Petre
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Voinea Rebecca (VIIB) – prof. Ruxandra Petre
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ACTIVITATEA BIBLIOTECII a fost îndrumată de doamnele prof.
Anca Niţoiu (responsabilul catedrei) şi Ligia Roşca (responsabilul ariei
„Limbă şi comunicare”).
Membrii catedrei au stabilit liste de lecturi, adecvate vârstei elevilor /
programei școlare.
ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ
Profesorii catedrei de limba şi literatura română au îndrumat elevii în
activităţi culturale precum:
Târgul de carte GAUDEAMUS (noiembrie, 2017) – toţi membrii
catedrei
Proiectele organizate de ISMB (Teatrul de Improvizație și Bacul
Isustrat) – coord, prof. Dora Lazăr
vizionarea unor spectacole la Bulandra, Odeon, unteatru, Metropolis,
Excelsior, ONB – prof. Dora Lazăr, Veronica Buzdea, Ligia Roșca
excursii tematice bucureștene la Biblioteca Națională, Muzeul Național
de Artă și la Muzeul Satului (prof. Diana Avrămuță)
excursii tematice în țară – prof. Rodica Popescu, Ana Soare, Anca
Nițoiu

CERCUL DE FOLCLOR – prof. coordonator Anca Niţoiu
participarea la proiectul Dor de Eminescu, în parteneriat cu
Centrul Cultural Ștefan Iordache și cu Realitatea TV
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participarea la Proiectul Sunt suflet în sufletul neamului meu, în
parteneriat cu AFIR (în urma căreia membrii cercului de folclor au
obținut o tabără la Bușteni – dec. 2017)
Trupa de teatru DOR FĂRĂ SAŢIU, coordonator DORA LAZĂR
Participări / rezultate ale TRUPELOR DE TEATRU (anul școlar
2017-2018)
octombrie, 2017: Festivalul Internațional de Teatru Francofon
AMIFRAN – Arad
pregătirea spectacolelor (gimnaziu și liceu), în vederea participării la
festivalurile naționale și internaționale pentru elevi
Cenaclul şi revista CUVINTE POTRIVITE – coordonator, prof.
Ruxandra Petre
editarea nr. 23 al revistei „Cuvinte potrivite”;
coordonarea a cinci eleve din clasele a X-a A și F, în vederea
participării la concursurile de creație literară (poezie / proză)
ACTIVITATE METODICĂ DE FORMARE ŞI DE
PERFECŢIONARE CONTINUĂ
Cursul de inițiere în noua programă de limba și literatura română
(clasa a V-a) – Șc. 280 (prof. Ruxandra Petre) – oct, 2017
Cursul de TEATRU de IMPROVIZAȚIE (prof. Dora Lazăr, Veronica
Buzdea, Ruxandra Petre) – Bușteni, dec 2017
Cursul de perfecționare Soluționarea conflictelor la nivelul școlii
(prof. Ligia Roșca, Anca Nițoiu)
Colocviul Național Lucian Blaga (27-28 oct 2017) – prof. Ioana
Moroșanu
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ROŞCA LIGIA
- vizionarea, împreună cu mai mulți elevi, a unor spectacole de
teatru și de operă;
- participarea cu Cercul de folclor DOR ŞI DOR... la un spectacol
de colinde organizat de Centrul Cultural Ștefan Iordache și de
Primăria Sectorului 5;
- participarea la spectacolul omagial Dor de Eminescu, organizat la
C.N.Gh. Lazăr;
- Cursul de perfecționare Soluționarea conflictelor la nivelul școlii
NIŢOIU ANCA
coordonatorul Cercului de folclor DOR ŞI DOR...
-colaborarea la revista şcolii;
- participare la: CONSFĂTURI, ședința cu șefii de catedră (C.N.
Gh. Lazăr), la ACTIVITĂȚILE METODICE organizate de Liceul
Tehnologic D. Gusti și de Colegiul Tehnic D. Moțoc;
- participarea cu Cercul de folclor DOR ŞI DOR... la un spectacol
de colinde organizat de Centrul Cultural Ștefan Iordache și de
Primăria Sectorului 5;
- participarea la spectacolul omagial Dor de Eminescu, organizat la
C.N.Gh. Lazăr
- pregătire lotului de elevi, în vederea participării la OLAV și
OLLR – calificată pentru etapa municipală: Săbăreanu Andreea
(VIIA);
- Cursul de perfecționare Soluționarea conflictelor la nivelul școlii
POPESCU RODICA
organizarea unor excursii școlare la Curtea de Argeș – Sibiu –
Ocnele Mari (oct 2017) ; Mărășești – Tg. Neamț – Piatra Neamț –
Cheile Bicazului – Lacul Roșu – Brașov (nov. 2017)
-evaluator OLLR și OLAV (școală, sector)
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LAZĂR DORA
- coordonatorul trupelor de teatru DOR FĂRĂ SAȚIU
- coordonatorul a două proiecte organizate de ISMB - de Teatru de
Improvizație: 30 de elevi, activitate soldată cu selectarea elevei AnaMaria Mocanu într-o trupă care a lucrat la UNATC și cu o tabără la
Bușteni pentru 20 de elevi; la al doilea proiect - Bacul Ilustrat, au fost
selectați 5 elevi care au pregătit minispectacole în colaborare cu
Centrul Cultural ” Ștefan Iordache” al Primăriei sect. 5, prezentate la
Teatrul Elisabeta.
- participarea, la cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Internațional de
Teatru Francofon ” AMIFRAN ”, de la Arad, din octombrie 2017, cu
trupa ” Dor fără sațiu”, participare soldată cu invitarea la cea de-a
XXI-a ediție a Festivalului Internațional de la Agadir- Maroc
-participarea la Programul de perfecționare Metode de educație
nonformală – Teatru de Improvizație (Bușteni, 8-10 dec 2017)
- colaborarea la revista școlii
PETRE RUXANDRA
coordonatorul revistei „Cuvinte potrivite” (editarea nr. 23)
- pregătirea lotului de elevi participanți la OLAV (sector) – 3 elevi
calificați pentru etapa municipală: Busuioc Mario, Grădinariu
Andreea (VIC), Voinea Rebecca (VIIB);
- participarea la Festivalul de Teatru Impro Teen, desfășurat la Teatrul
Nottara
- participarea la Programul de perfecționare Metode de educație
nonformală – Teatru de Improvizație (Bușteni, 8-10 dec 2017);
- participare la decernarea Titlului Dr. Honoris Causa – prof.
Academician Eugen Simion (Univ. Titu Maiorescu);
- recenzia O carte-album despre case memoriale și despre oamenii
lor (revista Plumb, An XIII, dec 2017, nr. 129, p. 3)
AVRĂMUŢĂ DIANA
- pregătire suplimentară cu clasa a XII-a E
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- recenzia lucrării Învățare vizibilă – ghid pentru profesori, de John
Hattie
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vizite, împreună cu elevii clasei a X-a E, la librării și la Biblioteca
Națională
- excursii tematice la Muzeul Național de Artă și la Muzeul Satului
SOARE ANA
- pregătiri suplimentare cu elevii clasei a VIII-a A
- evaluator la OLLR și OLAV (școală, sector)
- excursie școlară în zona Moldovei
- implicarea elevilor în activități desfășurate de Clubul de lectură (ed.
Art Educațional)
BUZDEA VERONICA
pregătirea suplimentară a elevilor din clasele a XII-a D și G
- participarea la Festivalul de Teatru Impro Teen, desfășurat la Teatrul
Nottara
- participarea la Programul de perfecționare Metode de educație
nonformală – Teatru de Improvizație (Bușteni, 8-10 dec 2017)
- vizionarea, împreună cu mai mulți elevi, a unor spectacole de teatru
și de operă
- evaluator la OLAV și OLLR (școală, sector)
RADU RUXANDRA
pregătiri suplimentare cu elevii clasei a XII-a A și C
-evaluator la OLAV și OLLR (școală, sector)
MOROȘANU IOANA
susținerea lecției demonstrative Fons Bandusiae, izvorul – simbol al
vieții
- participarea la Colocviul Național Lucian Blaga (27-28 oct 2017)
-supraveghetor la OLAV și OLLR (gimnaziu și liceu)
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Limba franceza
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

In semestrul I, 2017-2018, profesorii de limba franceza au fost implicati
in numeroase activitati:
Consultari in vederea alegerii manualelor;
Participare la consfatuiri si activitati metodice;
Elaborarea, evaluarea si analiza testelor initiale; stabilirea unui plan de
asimilare a cunostintelor elementare de limba franceza pentru elevii de
clasa a IX-a care au studiat anterior alta limba straina;
Participare la evenimentul „La Journée Didier FLE”organizat de Centrul
de Carte Straina Sitka din 16.09.2017 (prof. Olteanu Maria);
Mentinerea legaturii cu Institutul Francez prin participarea la
comunicarea „Les Jeudidactiques”: „Le projet d’établissement” (prof.
Olteanu Maria);
Participare la activitatea metodica, la nivel municipal, „Évaluation des
compétences des apprenants”, desfasurata la Colegiul Tehnic de Posta si
Telecomunicatii „Gheorghe Airinei” din 14.12.2017 (prof. Olteanu
Maria);
Prezentare program artistic in limba franceza la serbarea scolara dedicata
Craciunului - „Chansons de Noël”;
Organizare concurs, clasa a XII-a F, cu tema „Tester notre culture
générale en français et nos connaissances de langue française” (prof.
Mosorescu Irina);
Organizarea olimpiadei de limba franceza, etapa pe scoala;
Organizare eveniment intercultural, clasa a III-a B, „ Noël en Roumanie,
France et Corée de Sud” (prof. Murat Aurelia);
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Sustinere lectie deschisa, clasa a III-a B, „Les parties du corps”
(prof. Murat Aurelia);
Sustinere lectie demonstrativa, clasa a IX-a C, cu titlul „La famille
et les degrés de parentée” – document authentique le film „Les
Croods”, 19.10.2017 (prof. Mosorescu Irina);
Pregatire si consiliere pentru probele de competente lingvistice –
limba franceza.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Limba engleza/germana
• Componența catedrei: -Tărchilă Luminița Liliana; -Țepeș Valentin;
Partene Mădălina; Macovei Daniela; Dumbravă Alina; Chimirea Daniela;
Șchiopu Paula; Savu Veronica; Dragu Laura;
• 1. Proiectarea activității:
În primul semestru al anului școlar 2016-2017, s-a realizat
procesul instructiv-educativ în concordanță cu programul elaborat de
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și s-au îndeplinit
toate obligațiile profesionale prevăzute în fișa postului.
Scopul principal urmărit a fost instruirea elevilor în
conformitate cu programele școlare, pregătirea lor pentru viitoarele
examene, participarea la activități cultural-educative.
Toți membrii catedrei s-au preocupat de întocmirea
planificărilor calendaristice după modelul oferit de MENCȘ, a planurilor
unităților de învățare, planificări pe care le-au realizat până la termenul
stabilit de direcțiunea unității școlare.
Proiectare didactică s-a întocmit pe baza rezultatelor obținute
la evaluarea inițială de la începutul anului școlar și pe baza
particularităților de nevoi ale elevilor. Astfel, s-au adaptat activitățile de
învățare, îndeosebi sub raportul conținutului, al formelor de organizare și
al metodologiei didactice la posibilitățile diferite ale elevilor, la
capacitatea de înțelegere, ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi
sau chiar al fiecărui elev în parte.
Pentru realizarea proiectării activității s-au folosit
competențele TIC pe care le dețin toți membrii catedrei de limba engleză,
astfel încât au fost întocmite în format electronic.
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2. Realizarea activităților didactice
Pe tot parcursul primului semestru al anului școlar 2017-2018 au
fost utilizate strategii didactice care să asigure caracterul aplicativ al
învățării și formarea competențelor specifice. La nivelul catedrei s-a
întocmit o listă bibliografică cu lucrări de pedagogie și metodica predării
limbii, lucrări pe care le-am utilizat, le-am consultat în procesul
instructiv-educativ. Au fost întocmite schițe de lecție în concordanță cu
documentele care concretizează conținuturile procesului de învățământ.
S-a asigurat funcționalitatea raporturilor dintre obiective,
conținuturi, strategii de instruire și metodele de evaluare pentru lecții
(accesibilitate, actualitate, relevanță, grade de dificultate corelat cu
nevoile elevilor, resursele propuse și cu competențele vizate). S-a
structurat logic și echilibrat conținutul lecției, s-au proiectat situații de
învățare variate ca formă de organizare, mod de intervenție a
profesorului în timpul învățării, mod de comunicare, mod de producere a
învățării, mod de prelucrare a informațiilor și de aplicare a cunoștințelor,
metodologie, mijloace de învățământ, tip de cunoștințe dobândite de
elevi. Am proiectat sarcini de lucru pentru formarea competențelor
elevilor, s-au proiectat lecții de tipuri diferite, structurate după modele
variate.
S-au conceput și realizat activități instructiv-educative variate,
nuanțate în raport cu diferențele dintre elevi.
S-au folosit forme de organizare a activității diferite: pe grupe, în
echipe, frontal sau individual.
S-au realizat lecții din perspectiva trans-disciplinară, întrucât
trans-disciplinaritatea este adecvatã pentru toate nivelurile de activitate
intelectualã ori stil de învățare.
S-au utilizat mijloacele TIC în cadrul orelor de curs, având in
vedere eficiența acestora în anumite teme ale cursurilor.
La nivelul comisiei metodice, dar și în cadrul întâlnirilor cu
pãrinții, toate activitatile realizate au fost prezentate, rezultatele acestora
au fost dezbatute.
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3. Evaluarea rezultatelor învățăturii
S-au prezentat elevilor, la fiecare evaluare, obiectivele și
criteriile acesteia, planul de evaluare. S-au aplicat cele trei forme ale
evaluării: inițială, continuă și sumativă.
S-au elaborat teste productive de limba engleză, pentru diverse
clase, teste care au avut o structură unitară, au fost precedate de două
săptămâni de recapitulare și au fost structurate în două părți, prima
parte cuprinzând itemi care vizau obiectivitatea și semi-obiectivitatea
(referitori la lexic, morfologie și sintaxă), iar partea a două cuprinzând
un item de tip subiectiv ce a constat în redactarea unei scurte
compuneri. Itemii au fost formulați în concordanță cu obiectivele
evaluării, conținuturile evaluării și standardele de performanță.
Scopul evaluării nun a fost o ierarhizare a elevilor, ci
cunoașterea nivelului real al acestora. S-au întocmit tabele pentru
fiecare clasă din care a reieșit nivelul de cunoaștere la care se situa
fiecare elev la începutul anului școlar, astfel încât am avut un punct de
plecare în planificarea activităților de învățare, aprofundare și
recuperare. S-a elaborat un plan de măsuri remediale pentru
problemele identificate ca urmare a aplicării testului inițial.
S-au comunicat individual elevilor și părinților rezultatul
obținut la testarea predictivă de la limba engleză. La toate clasele s-au
folosit frecvent fișe de lucru diferențiate.
4. Managementul clasei de elevi
S-au prezentat elevilor la inceptului semestrului I, în primele
ore de dirigenție, normele care trebuie respectate în timpul orelor de
curs, aceste lucruri fiind consemnate în procesele verbale. S-a
monitorizat comportamentul elevilor și s-au gestionat/ameliorat
situațiile conflictuale apărute pe parcursul semestrului între elevi.
5. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale
S-a realizat și s-a actualizat permanent Portofoliul profesorului, toți
membrii catedru și-au realizat toate atribuțiile de serviciu latimp, 37
au
respectat regulamentul intern și normele de organizare și funcționare
ale instituției școlare.
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Toți profesorii au avut o stranda colaborare cu părinții și ceilalți
profesori în vederea realizării corespunzătoare a demersului didactic
și a activității extra-curriculare.
6. Activități desfășurate la nivelul catedrei
- S-au alcătuit și s-au susținut testele inițiale la începutul anului
școlar;
- S-au analizat rezultatele, s-a alcătuit planul de măsuri și s-a acționat
pentru remedierea problemelor apărute;
- S-au întocmit planificările calendarsticile la timp;
- Toată catedra a participat la organizarea olimpiadei de limba
engleză, faza pe școală;
- Membrii catedrei au participat ca profesori supravghetori și la alte
olimpiade școlare;
- În luna septembrie toată catedra de limba engleză a participat cu
diverse lucrări și referate la ziua limbilor europene;
- Inteagra catedră a participat la întâlnirile metodice organizate la
nivel de sector și de capitală;
- Profesorii Tărchilă Luminița Liliana, Chimirea Daniela și Laura
Dragu au organizat momente artistice în limba engleză și respectiv
limba germană, cu ocazia sărbătoririi Crăciunului;
- În luna octombrie s-au organizat diverse activități festive și
explicative pentru sărbătorirea zilei de Halloween.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Catedra de Matematica
•

•

•
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•
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Catedra de matematica din cadrul Liceului Teoretic Dimitrie
Bolintineanu este formata in anul scolar 2017-2018 din 10
profesori, 8 avand gradul didactic I , un profesor avand gradul
didactic II si un profesor avand definitivat.
La inceputul anului scolar a fost stabilita incadrarea fiecarui
profesor pe anii de studiu, au fost stabilite manualele alternative
la fiecare clasa, au fost studiate programele scolare valabile
pentru anul in curs (aceleasi ca in anul scolar precedent, mai putin
la clasa a 5 a), a fost discutat modul de intocmire a planificarilor
calendaristice anuale si semestriale, pe unitati de invatare în acord
cu metodologia recomandată şi actualizată.
Au fost elaborate si sustinute testele iniţiale pentru clasele VXII . 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 (in special de geometrie plana).
Pe baza programei pentru evaluarea national si bacalaureat au fost
stabilite obiectivele, conţinuturile şi strategiile pentru obţinerea unor
rezultate cât mai bune la aceste examene.
Pe parcursul anului şcolar, încadrul orelor, au fost utilizate
manualele alese, culegeri de probleme, fişe de lucru si fişe de
evaluare, in vederea realizării obiectivelor curriculare.
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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.
Activitati sustinute in catedra:
La catedra de matematica au fost susţinute următoarele activităţi:
- Desfăşurarea unor programe de pregătire suplimentară a elevilor
pentru:
Bacalaureat – prof Gogulescu Dorin,prof. Putineanu Lavinia
prof Niculescu Gabriela;prof. Manciu Anca;
Evaluare Nationala -prof Putineanu Lavinia , prof Pacuraru
Cezar;
Evaluare cls a VI a - prof Mihai Gabriela, prof Orzata
Mihai;prof.Serbanescu Hermina;
Concursuri de specialitate -toti membrii catedrei;
- Organizarea, elaborarea testelor şi evaluarea lucrărilor în cadrul
Olimpiadei deMatematica, faza pe şcoală – ianuarie 2018 –
membrii catedrei;
-Supravegherea elevilor in cadrul Olimpiadei de limba romana (
prof. Niculescu Gabriela)
Sustinerea unor referate in cadrul catedrei( prof. Lavinia
Putineanu, prof. Serbanescu Hermina, prof. Pacuraru Cezar)
Metodist ISMB- la disciplina matematica, membru in Biroul
Comitetului Societatii de Stiinte Matematice- filiala Bucuresti, responsabil cu activitatile din sectorul 5
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• . - prof Gogulescu Dorin; a efectuat in aceasta calitate inspectii pentru

•
•
•

•

sustinerea gradelor didactice, a coordonat activitatea catedrelor de
matematica din 8 unitati scolare repartizate de catre ISMB si a participat
la activitatile organizate de inspectorat ( consfatuiri, conferinte, sesiuni
de comunicari stiintifice etc.), deasemenea dl. prof.Gogulescu Dorin
este membru in comisia de organizare si corectarea lucrărilor încadrul
Concursului Naţional de Matematică Bucureşti “Laurenţiu
Panaitopol” organizat de Societatea de Stiinte Matematice din
Romania la Colegiul Naţional “SpiruHaret” - 18 noiembrie 2017
-prof. Mihai Orzata a participat ca profesor evaluator la Concursului
Naţional de Matematică Bucureşti “LaurenţiuPanaitopol";
-Editura Gil Zalău a editat un auxiliar: Bacalaureat_2018 mate-info,
ghid de pregatire pentru examen coautor prof. Gogulescu Dorin.
-Dna prof Putineanu Lavinia a participat cu elevii clasei a11 a A la
proiectul” Atelierele” IQ Bancar” pentru elevi”, in parteneriat cu
Institutul Bancar Roman (IRB) si Asociatia Romana a Bancilor (ARB)
ca si la actiunea organizata in 12 decembrie 2017 cu Primaria Sectorului
5 si fundatia Stefan Iordache.
Dna . prof. Niculescu Gabriela a participat la Gala elevilor si
profesorilor care au fost premiati de catre Primaria Sector 5 pentru
rezultatele ( nota 10) obtinute la Bacalaureat;
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-Dna prof. Mihai Gabriela a organizat o excursie cu clasa dansei la
data de 10. dec 2017 in jud. Constanta;
- Dl.prof. Gogulescu Dorin este seful Ariei curriculare Matematica si
Stiinte;
-Dna prof. Manciu Anca a facut parte din Comisia pentru asigurarea
calitatii in invatamant si din Comisia de mobilitate a personalului
didactic din liceu si a participat la activitatile acestor comisii ;
-Referatul „Numarul de aur” sustinut in cadrul catedrei de
matematica – decembrie 2017 –prof. Pacuraru Cezar precum si a
referatului " Fractali' in cadrul Cercului de matematica al sectorului 5
organizat la sc 280 in noiembrie 2017
-Referatul ” Probleme de numarare” sustinut in cadrul catedrei de
matematica –octombrie e 2017–prof.Putineanu Lavinia;
-Referatul”Conceptul de algoritm –abordare moderna” sustinut in
cadrul catedrei de catre prof. Serbanescu Hermina
-activitati in Comisia de perfectionare (actualizarea dosarului, alcatuirea
fiselor de echivalare a creditelor transferabile-CCD si intocmirea
raportului de de perfectionare pentru anul scolar ( 2016-2017 ) prof.
Niculescu Gabriela
Rezultate obtinute de profesorii catedrei de matematica
CONCURSUL PROFU’ DE MATE - etapa I
PREMIUL I
Voinea Rebecca - cls a VII a B- prof Putineanu Lavinia
PREMIUL al III lea
Toader Teodora - cls a VIIaB - prof Putineanu Lavinia
Toader Vlad - cls a VII a B- prof Putineanu Lavinia
Cojocaru Andrei - cls a VIIIa A- prof Putineanu Lavinia
CONCURSUL LUMINA MATH - etapa I si calificare la Etapa
Nationala
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Mentiune:
Toader Vlad - cls a VII a B - prof Putineanu Lavinia
Albu Robert- cls a VII a B - prof Putineanu Lavinia
Cojocaru Andrei - cls a VIII a A- prof Putineanu Lavinia
Olimpiada de matematica –elevi calificati la etapa pe sector
-Clasa a 5 a: prof. Mihai Gabriela
-Clasa a 6a :prof. Mihai Gabriela; prof. Orzata Mihai
-Clasa a 7a :prof. Putineanu Lavinia.
-Clasa a 8 a: prof. Putineanu Lavinia.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Catedra de FIZICA:
În sem. I- anul şcolar 2017 - 2018, membrii catedrei de fizica au desfăşurat
următoarele activităţi:
1. PROIECTAREA ACTIVITATII
Au realizat planificarea calendaristica a materiei, adaptata la nivelul clasei ;
Au intocmit planurile unitatilor de invatare;
Au intocmit proiectarea didactica in functie de specificul clasei si
particularitatilor de varsta si nevoi ale elevilor;
2. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE
Au realizat fişe de lucru şi teste de evaluare pentru fiecare unitate de
învǎţare;.
Au utilizat la fiecare lectie manualul scolar;
Au utilizat in cadrul orelor de curs mijloace didactice specifice disciplinei,
mijloacele TIC si prezentari PPT;
Au efectuat ore de pregatire suplimentara pentru concursurile scolare si
bacalaureat;
3. 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;
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.
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4. 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;
Au numarat absentele 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.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII
PROFESIONALE
Toti membrii catedrei au participat la toate Consiliile Profesorale, sedintele
de Comisie metodica si Consfatuirile cadrelor didactice ;
Toti membrii catedrei au actualizat si completat in permanenta portofoliul si
dosarul personal;
6. CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA
PROMOVAREA IMAGINII UNITATII SCOLARE
Prof.Stoian Cristina:.
A participat ca profesor evaluator la Concursul de suplinire a
posturilor/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar/suplinitori
calificati- septembrie 2017
A elaborat subiecte pentru Concursul de suplinire a posturilor/catedrelor
vacante din învăţământul preuniversitar/suplinitori calificati- septembrie
2017
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A organizat olimpiada de fizica etapa pe scoala.
A completat dosarul Comisiei metodice de fizica;

A participat la Balul Bobocilor cu elevii clasei a X a B care s-a desfasurat
la Clubul Princess.
A facut pregatire suplimentara pentru Bacalaureat la disciplina Fizica.
Prof. Luca Mihaela:
A elaborat subiecte pentru olimpiada de fizica etapa pe scoala.
A pregatit elevii pentru olimpiada de fizica, etapele pe sector si
municipiu.
Elevii care au participat la Olimpiada de Fizica pe sector:
Cojocaru Andrei, Costia Alexandru – clasa a VIII-a A
Voinea Rebecca, Toader Vlad,Toader Teodora, Albu Robert,Iancu Florian–
clasa aVII-a B
Iliescu Lucas, Ene Roberto, Sisu Mihai– clasa a VII-a C
Bogdan Daria, Morarasu Alexandru, Sas Daria, Sabareanu Andreea – clasa
a VII-a A
Busuioc Mario, Purcarea Ciulacu Viviana, Rizea Matei– clasa a VI-a C
Petre Andrei, Stoica Victor – clasa aVI-a D
Elev calificat la etapa pe municipiu:
Busuioc Mario– clasa a VI-a C.
A participat ca profesor evaluator la Concursul de suplinire a
posturilor/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar/suplinitori
calificati- septembrie 2016
A elaborat subiecte pentru Concursul de suplinire a posturilor/catedrelor
vacante din învăţământul preuniversitar/suplinitori calificati- septembrie
2016
A participat la activitatile metodice organizate la nivel de scoala si sector.
A participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Fizica, etapa pe sector.
A organizat activitati extrascolare- excursii tematice cu elevii claselor V;
VI; VII; VIII.
Prof. Mateuca Mirela
A participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Fizica, etapa pe sector .
Pe 26 septembrie si 1 oct 2017 a participat cu elevi de la clasele a IXB si
XD la evenimentele prilejuite de ,,Noaptea cercetatorilor”,la o sesiune de
comunicari stiintifice la Politehnica, la,,Noaptea Muzeelor” din muzeul de
Istorie si la Universitate unde a participat la o lectie de astronomie. 46

In cadrul orei de dirigentie cu tema ,. Un om prevenit este un om
salvat! “a dezbatut impreuna cu elevii clasei a X-D si cu invitatul ,dna Chiricioiu Daniela, politistul de proximitate, modalitati de
prevenire a evenimentelor de agresiune si a talhariilor care vizeaza
adolescentii.
A insotit elevii de la clasa a XD la ,,Balului Bobocilor “ si a
supravegheat actiunele desfasurate de acestia pe parcursul
programului.
Cu ocazia sarbatorilor de iarna eleva Haures Daniela de la clasa a
XD a pregatit un recital la vioara si a participat la auditii si la
spectacolul prezentat de aceasta impreuna cu alti instrumentisti la
Palatul Copiilor impreuna cu colegii ei de clasa.
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 si-au realizat serviciul pe scoală.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Catedra de Chimie:
•
•
•

•

•

•

•

CATEDRA DE CHIMIE pe parcursul semestrului I a desfasurat
următoarele activitati
CURRICULUM
A fost întocmit portofoliul profesorului care cuprinde programa
şcolara in vigoare, planificările calendaristice, proiectarea unităţilor
de invatare, proiecte de lecţie, modele de teste si fise de lucru si de
evaluare, ,portofoliul elevului.
Proiectarea activităţii la nivelul clasei s-a realizat prin dezvoltarea de
competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării
transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor programelor
şcolare. De asemenea , s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate
de MEC, de recomandările primite din partea inspectorilor de
specialitate si de foaia de parcurs elaborata de ministerul educaţiei.
• Până în momentul de faţă am parcurs materia la fiecare clasa,
conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.
Astfel activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice, iar la
sfârşit de capitole,cu sistematizare, recapitulare, evaluare. Rezultatele
elevilor se regăsesc în portofoliile personale.
Consideram ca elevii şi-au însuşit prevederile programei şcolare în
semestrul I, bagajul lor de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind
la un nivel bun.
La inceputul anului şcolar am elaborat, administrat, corectat si
interpretat testele de evaluare iniţiala in funcţie de planificarea si
modelele propuse de Ministerul Educaţiei
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ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE
In cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, acţiunea pedagogică
s-a centrat în egală măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor
intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi,
calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă
a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor. Astfel, prof. Varzaru Costica a
organizat in luna noiembrie 2017, o excursie tematica cu elevii clasei a XI
–a G, la Rasnov si Bran.
In perioada, 8-14 ianuarie 2018, prof. Varzaru Costica a insotit elevii in
tabara organizata la Busteni de Primaria Sectorului 5. Prof. Suditu Emilia
a participat in calitate de supraveghetor/evaluator la concursul de chimie
”Lazar Edeleanu”, organizat in ianuarie, faza pe sector, la Liceul Ion
Barbu.
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Cadrele didactice au fost preocupate şi în acest an de formarea
profesională, în folosirea unei metodologii activ-participative.
Ne-am documentat asupra noutăţilor, cele mai interesante fiind puse în
practica.
Prof. Suditu Emilia a sustinut examenul pentru grad II, obtinand nota
10(zece), iar in luna octombrie a sustinut inspectia pentru inscrierea la
grad I.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Catedra de Biologie
•Activitatea membrilor comisiei metodice a catedrei de biologie s-a
desfăşurat pe parcursul semestrului I an scolar 2017/2018, conform
programului de activităţi şi al planului managerial propriu.
•
La catedra de biologie funcţionează 3 profesiri titulari: prof. Ştefan
Lungulete, prof.. Valeria Ciulacu, prof.Rusan Luminita şi un profesor
suplinitor, Lazar Claudia.
•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.
•Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului instructiv - educativ s-a
ţinut cont de transformările majore impuse de schimbarea conţinutului
programelor de învăţământ şi de al manualelor alternative la toate clasele de
gimnaziu şi de liceu.
•Pentru întocmirea planificărilor s-a realizat o analiză aprofundată a
programelor şi manualelor, urmărind corelarea cât mai temeinică a
conţinuturilor informaţionale cu cerinţele programelor şi capacitatea de
studiu a elevilor.
• La începutul semestrului I an scolar 2017/2018, 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
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.
disciplină de examen, cu scopul de a analiza progresul sau regresul şcolar.
S-au propus activităţi pentru intervenţie remedială, precum şi un program de
pregătire şi testare suplimentară.
Un alt aspect avut în vedere selectarea şi pregătirea elevilor pentru
olimpiadă şi concursuri şcolare înscrise în calendarul MECTS.
Membrii comisiei utilizează manualele, auxiliarele curriculare autorizate şi
baza logistică existentă în unitatea de învăţământ. Multe lecţii se desfăşoară
în laboratorul de biologie, unde se folosesc resursele TIC de care dispunem,
în desfăşurarea activităţii didactice teoretice cât şi practice. S-a completat
condica de prezenţă cu activităţile desfăşurate la orele de curs, dar şi orele
suplimentare.
S-a întocmit graficul semestrial al activităţilor educative, extraşcolare şi
extracurriculare şi de consultare.
În vederea susţinerii Examenului de bacalaureat, a fost parcursă situaţia
mediilor pe an şcolar (începând cu clasa a IX- a), pentru elevii clasei a XII-a
care vor alege biologia ca Membrii comisiei metodice de biologie au
participat la şedinţele de catedră, consilii profesorale, la activităţile iniţiate la
nivel de liceu, sector sau municipiu şi au fost permanent preocupaţi de
perfecţionarea continuă.
ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE în catedră pe parcursul semestrului I an scolar
2017/2018:
Au fost încheiate 7 Parteneriate pentru realizarea obiectivelor propuse în
activitatea extracurriculară:
• Parteneriatului încheiat între Societatea Ştiinţifică CYGNUS – centru
UNESCO şi liceul nostru, 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
• Parteneriatului cu Crucea Roşie- România, filiala sectorului 5 şi liceul
nostru, parteneriat ce promovează Educaţia pentru sănătate a populaţiei
tinere, impactul Programelor de sprijin şi asistenţă social-umanitară
asupra procesului de dezvoltare
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individuală, primul ajutor pre-medical şi intervenţii în caz de dezastre şi
calamităţi naturale.
În perioada 23 noiembrie – 21 decembrie 2017, la clasa a V a C, s-a derulat
Proiectul Anti-Bullying (Împotriva Violenței) în școli, in parteneriat cu
Crucea Roşie- România, filiala sectorului 5 (prof. Ciulacu Valeria si prof.
Lungulete Stefan)
Parteneriatului 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.( prof. Ciulacu Valeria)
Programe, acţiuni, activităţi şi proiecte cu caracter informaţional, asistenţial
şi aplicativ, în domeniul educaţiei pentru mediu, în colaborare cu Centrul
Carpato-Danubian de Geoecologie, 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.(prof. Ciulacu Valeria si prof. Lungulete Stefan)
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.
În perioada 15 noiembrie – 20 decembrie 2017, la clasa a Va A, s-a derulat
Proiectul „ECO EFICIENT”, în parteneriat cu Fundaţia TERRA Mileniul III,
în urma evaluării din data de 20 decembrie 2017, elevii au obţinut certificatul
de „Detectivi energetici”. (prof. Ciulacu Valeria)
Proiectului Internaţional “Eco-Schools”, în colaborare cu Centrul CarpatoDanubian 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
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mediului înconjurator. (prof. Ciulacu Valeria si prof. Lungulete Stefan)

Acord de parteneriat în cadrul proiectului concurs internaţional de educaţie
ecologică "IAŞI green bag, creează şi responsabilizează pentru eco-ul
naturii!" în colaborare cu Palatul Copiilor Iaşi. (prof. Ciulacu Valeria)
În vederea creşterii gradului de motivare al elevilor şi ca o completare şi
fixare a activităţii desfăşurate în cadrul orelor de biologie s-au organizat o
serie de activităţi şcolare cu tematică de biologie sau interdisciplinară, unde sa pus accentul pe anumite probleme, s-au analizat probleme de larg interes, sa stimulat iniţiativa ştiinţifică şi creativitatea elevilor. Dintre acestea
menţionam:
Organizarea unor sesiuni de referate, concursuri şi activităţi pe teme de
Educaţie pentru Sănătate, organizate pentru stimularea creativităţii, spiritului
de competiţie şi echipă, dobândirea unor deprinderi pentru sănătatea
individuală, cum ar fi:
- Activităţi de marcare a „Zilei Mondiale a Alimentaţiei”
- Organizarea unei expoziţii –concurs cu degustare de produse româneşti,
tradiţionale, locale şi de sezon;
- Creșterea gradului de conștientizare privind necesitatea consumului de
produse BIO, tradiţionale, locale şi de sezon alimentelor prin
organizarea unui concurs de fotografii şi de reţete ale preparatelor
consumate de elevi şi familiile lor cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.
În cursul semestrului 1 al anului şcolar 2017-2018 d-na prof. Ciulacu Valeria
a participat la programe de formare stabilite la nivel internaţional, naţional
sau local, din interes profesional:
Congrese, Conferinţe, Simpozioane şi Work-shop-uri Internaţionale :
Al 7lea Congres Internaţional al Societăţii de Ecologie a Vectorilor, cu 1
lucrare de specialitate, pg. 209, in volum cu ISBN 978-84-697-6086-4, 1-6
octombrie 2017, Spania.
Congresul Internaţional de Zoologie „Grigore Antipa” cu 1 lucrare de
specialitate, pg.131 in volum cu ISSN 2457-9769, ISSN-L 2457-9769, 22-25
noiembrie 2017, Bucuresti.
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,
cu 2 lucrari de specialitate, pg. 55, 131, 4 noiembrie 2015.
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Seminarul Naţional „Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător” cu
tema „Educaţie pentru o alimentaţie responsabilă”, 30 septembrie 2017,
Bucureşti
Programe de Formare Continuă cu Credite Profesionale Transferabile
Programului de Formare Continuă COMUNICAREA ŞI NEGOCIEREA
CONFLICTELOR ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL - cu durata
de 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile, derulat în perioada
08.11 - 09.12. 2017.
Certificat de absolvire a Cursului de Perfecţionare « Eficienţa energetică în
locuinţă » în cadrul proiectului „ECO EFICIENT” în perioada 25
septembrie -13 octombrie 2017.
Publicaţii:
- Valeria Purcărea-Ciulacu & al., 2017- “Endemic presence of West Nile
virus in Romania” - The 7th International Congress of the Society for
Vector Ecology (SOVE), Palma, Spain, October 2017, Book of abstracts, p
170, ISBN 978-84-697-6086-4.
- Valeria Purcărea-Ciulacu & al.,, 2017- “Real time multiplex pcr kit for
detection and identification of viral (cchfv and tbev) and bacterial
(Francisella turarensis and Borrelia burgdoferi s.l.) Agents
transmitted by ticks” - The 7th International Congress of the Society
for Vector Ecology (SOVE), Palma, Spain, October 2017, Book of
abstracts, p 209, ISBN 978-84-697-6086-4.
- Valeria Purcărea-Ciulacu & al., 2017 “Endemic presence of West Nile
virus in Romania”, International Zoological Congress of “Grigore Antipa”
Museum, November 2017, Book of abstracts, p 131, Ed. Interbrand Impex
SRL, Bucharest, ISSN: 2457-9769, ISSN-L: 2457-9769.
- V. Purcărea-Ciulacu, 2017, Eco-Bolintinenii in programul international
Să învăţăm despre pădure”, pg. 10- 18 - revista Pro-educaţional, nr.33/
decembrie 2017, Editura Rovimed Publishers, Bacau, ISSN 18452345, ISSN- L 1845-2345.
- V. Purcărea-Ciulacu, 2017, „Educaţia ecologică a elevilor
prin proiecte de mediu – premiza pentru dezvoltarea durabila a
societăţii de mâine”, pg. 35 -38 - revista „Strategii didactice”, nr.
35/ decembrie 2017, Editura Rovimed Publishers, Bacau, ISSN54
2069- 7074, ISSN-L 2069- 7074.

V. Purcărea-Ciulacu, 2017, „Proiecte de nota 10”, pg. 26- 27 - revista
„Cuvinte Potrivite” , nr. 23/ 2017, ISSN 2067-3450.
D-na prof. Rusan Luminita a participat la actiuni complementare activitatii de
invatare (extracurriculare) dar si la activitati de perfectionare pedagogica si
de specialitate care au fost realizate prin:
- elaborare de teste initiale, evaluarea acestora;
- elaborare de teste pentru Olimpiada de biologie, faza pe scoala,
supravegherea si evaluarea elevilor;
- pregatirea elevilor pentru olimpiada de biologie. La faza pe sector
rezultatele au fost: patru elevi au obtinut mentiune (Albu Robert, Ene
Roberto, Toader Vlad, Toader Teodora clasa a VII-a B si C), iar eleva Voinea
Rebecca,aVII-a B, a obtinut premiul III si s-a calificat la faza pe municipiu.
- participarea ca profesor asistent la Olimpiada de Limba si literatura romana,
faza pe sector
participarea ca si profesor evaluator la Olimpiada de Biologie, faza pe sector;
- pregatirea suplimentara a elevilor pentru sustinerea Examenului de
Bacalaureat;
- a participat la workshopul cu tema “Impreuna pentru o educatie mai buna”
– organizat de Scoala postliceala sanitara “Carol Davila” – oct. 2017
participarea la “Project Everyone” desfasurat in parteneriat cu UNICEF si
cu sustinerea UNESCO, cu titlul “World Largest Lesson” cu realizarea unei
lectii pe tematica a 17 obiective mondiale, sept. 2017
- participarea la activitatile metodice pe sector;
D-na prof. Lazar Claudia a desfășurat următoarele activități:
Membru în comisia de soluționare a contestațiilor în urma susținerii
concursului pentru postul de tehnician la laboratorul de biologie; (decizia nr.
115 din 11.10.2017);
Realizarea de subiecte pentru clasa a XI-a, olimpiada de biologie, faza pe
școală; (16 ianuarie 2018)
Program de pregătire al elevilor pentru examenul de bacalaureat;
Susținerea inspecției pentru titularizare cu art. 253 legea 1/2011 în data de 18
ianuarie 2018;
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Catedra de GEOGRAFIE
•
•

•
•
•

•

•

•

Catedra de geografie a funcţionat cu un număr de 4 profesori, 2 titulari și
2 suplinitori.
Toti membrii catedrei au actualizat si completat în permanență
portofoliul personal;
Toti membrii catedrei au colaborat cu parintii si elevii in realizarea
corespunzatoare a demersului didactic si a activitatilor extrascolare.
Documente şi materiale şcolare
În cadrul proiectării didactice toți profesorii au avut în vedere studierea
curriculumului şcolar, au corelat coţinutul activităţilor didactice cu
competenţele generale şi specifice prevăzute în programele şcolare, au
selectat materiale şi mijloacele didactice adecvate în vederea atingerii
competenţelor prevăzute de programe, au elaborat planificările
calendaristice în acord cu metodologia recomandată în vederea
parcurgerii eficiente şi integrale a materiei.
În pregătirea şi realizarea lecţiilor toate cadrele didactice au avut în
vedere corelarea strategiilor didactice (cu predominarea celor de tip
activ-participativ- formativ) cu specificul conţinuturilor şi logica
disciplinei în acord cu tipul de cunoştinţe ce trebuie asimilate şi
deprinderi ce trebuie formate, evitând supraîncărcarea elevilor.
În organizarea aplicaţiilor practice profesorii au urmărit atingerea
competenţelor specifice prevăzute de programele în vigoare prin
selectarea unor materiale şi teme adecvate cunoştinţelor şi nivelului de
dezvoltare al elevilor.
Am urmărit formarea deprinderilor de a utiliza diverse materiale
didactice şi surse de informare auxiliare (reviste de specialitate,
dicţionare, atlase, internet etc.) prin asigurarea unui climat optim de
transmitere a cunoştinţelor de geografie în orele desfăşurate cu elevii
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clasă, prin stimularea gândirii elevilor şi formarea la aceştia a unor
deprinderi de muncă şi studiu necesare instruirii pe durata întregii vieţi.

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Pe parcursul activităţii toți membrii catedrei au avut în vedere
dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale prin realizarea de lecţii/teme
(împreună cu elevii) în format electronic. Au elaborat planificarile
semestriale respectând cerințele programei scolare.
Concursuri şcolare şi examene
Toţi profesorii de geografie au fost implicați în organizarea Olimpiadei
de geografie – faza pe școală și a Concursului Național Terra – faza pe
școală.
Domnul profesor Marius Pietriși a avut 3 elevi calificati la faza pe
sector a Olimpiadei de geografie (de la clasele a VIII-a, a X-a și a XI-a)
iar doamna profesor Irina Nicolescu 2 elevi (de la clasA a IX-a).
La Concursul Național Terra s-au calificat pentru faza pe sector elevii :
- Hristache Dragoș, Neagu Ionuț (clasa a VI-a), Șișu Mihai, Istrate
Maria (clasa a VII-a) - profesor coordonator Pietriși Marin
- Busuioc Mario (clasa a VI-a C), Voinea Rebeca, Toader Teodora
(clasa a VII-a B) profesor coordonator Nicolescu Irina,
Domna profesor Irina Nicolescu și domnul profesor Marius Pietriși au
făcut pregătire suplimentară cu elevii calificați la faza pe sector a
Olimpiadei de geografie.
Domna profesor Irina Nicolescu a facut pregatire suplimentară cu elevii
claselor a XII-a E, F, G în vederea susținerii examenului de bacalaureat.
3. Consiliere şi orientare
În calitate de profesori diriginți, toti membrii catedrei au urmărit
implicarea familiilor elevilor în activităţile formativ-educative care să
sprijine dezvoltarea acestora, au consiliat părinţii atunci când au apărut
diferite fenomene (comportamente), 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.
Perfecţionare
Doamna profesor Irina Nicolescu a urmat cursul avizat CCD –
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Utilizarea manualului digital in activitatea didactica, in perioada
31.10-05.11.2017.

•

•
•
•
•

•

•

Doamna profesor Irina Nicolescu a participat la Simpozionul Național
”Terra plânge – salvați-o” cu articolul “Inundațiile – avertizare și
reducerea riscurilor acestora prin
intermediul elevilor”.
Toți profesorii catedrei au participat la activitățiile metodice
desfășurate la nivelul sectorului sau municipiului.
Activităţi extraşcolare
Domnul profesor Marius Pietrisi a organizat o aplicație practică în
Carpații Meridionali pentru studierea reliefului carstic si glaciar precum
și o aplicație practică în Carpații Orientali pentru studierea reliefului
vulcanic si carstic.
De asemenea doamna profesor Daniela Voicu a participat împreuna cu
clasa a XI-a F la activități de voluntariat în cadrul Proiectului “Cinci în
tabără” desfășurat in colaborare cu Asociația “Ștefan Iordache”
Doamna profesor Irina Nicolescu și domna profesor Daniela Voicu au
participat cu clasele lor la activitatea cu tema “Alimentația sănătoasă”
desfășurată în colaborare cu Primăria sectorului 5.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Caterdra de ISTORIE
• Comisia metodică a catedrei de Istorie, formată din 4 profesori titulari
cu gradul I, în anul şcolar 2017-2018, sem. I a desfăşurat activităţi
instructive şi educative, care să conducă la rezultate eficiente în planul
învăţării şi al rezultatelor deosebite la examenul naţional de bacalaureat,
olimpiade şi alte concursuri şcolare.
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;
•
Catedra de istorie a organizat Olimpiada de istorie – etapa pe scoala si
urmeaza sa gazduiasca si sa organizeze etapa pe sector;
S-a desfăşurat atât la nivel de catedră, cât şi prin participarea la activităţile
metodice organizate la nivel de sector şi de municipiu:
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Activitatea metodică de formare continuă
• 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.
Activitatea extraşcolară
•
Vizita la Muzeul Naţional de Istorie, unde elevii claselor a VIIIa A, B,C; a XII- a E, F şi G sub îndrumarea prof. Făsui Sorina, prof.
Stanoiu Doriana, prof. Dragomir Iuliana si prof. Gheorghe Camelia.
•
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 – noiembrie 2017 – ianuarie 2018 .
•
Toti membrii catedrei au fost implicati in activitati extrascolare
diverse, precum :
• Curs de formare a profesorilor de istorie- Predarea istoriei la cls. a
V-a conform. noilor programe si manuale scolare
• Ziua Educatiei- Proiectul „Calatori prin timp: istorie si literaturaCasele memoriale Nichita Stanescu, Iulia Hasdeu, Nicolae
Grigorescu, I. L. Caragiale”
• Activitate comemorativ-educativa cu tema „O altfel de lectie de
istorie: Stiti ce se sarbatoreste astazi?“
• Aparitia lucrarii rezultate in urma Simpozionului National de
Comunicari Stiintifice pentru profesori ,, Terra plange - salvati-o ! „
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•
•
•
•
•

Activitate de prezentarea a Proiectului Eco-Scoala- cu tema
,,Mananca responsabil„- Targul de toamna
Sesiune de comunicari stiintifice ale elevilor cu tema: „1
Decembrie- ziua nationala a romanilor”
Sarbatorile de iarna-traditii si obiceiuri
„24 ianuarie- Mica Unire”- Dezbatere si prezentare de proiecte
Organizarea Olimpiadei de istorie- faza pe sector ul 5
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Catedra de SOCIO-UMANE:
•

Activitatea catedrei s-a desfasurat pe baza Proiectului managerial si al
programelor de activitate semestriala cu obiectivele corelate ale
activitatilor generale ale scolii,sectorului,municipiului,comunitatii
locale.
A.Domeniul curriculum:
• -S-s realizat proiectarea didactica curriculara si planificarea materiei pe
baza corelatiei:competente-continuturi-activitati de invatare-resurseevaluare.
• -Au fost prezentate modele de planificare ,pe computer,le-am preluat si
adaptat la specificul elevilor.
• -Au fost prezentate proiecte didactice la activitatile metodice
desfasurate la nivel de sector:Popescu Constantin,Vasile Marian.
• -Am participat la elaborarea de subiecte si bareme pentru olimpiadele
scolare:Popescu Constantin.
• -Evaluarea elevilor a inclus probe scrise si orale elaborate la nivelul
catedrei,teste sumative si activitati de completare a portofoliului.
• -Membrii catedrei au participat la activitati de perfectionare organizate
la nivel de sector si la nivel de municipiu:Colgiul Gheorghe Lazar si

Matei Basarab.
B.Domeniul Resurse umane:
•
-În septembrie 2018 membrii catedrei au participat la Consfatuirile
cadrelor didactice desfasurate la Colegiul Matei Basarab.
-Periodic membrii catedrei participa la activitati de perfectionare la centrul
metodic din Colegiul Gheorghe Lazar.
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

-La sedintele cu parintii din luna noiembrie 2018 am tinut o expunere
urmata de dezbatere pe tema”Protectia elevilor impotriva consumului
de droguri si etnobotanice”.
-In luna decembrie 2018,cu ocazia zilei de 1 Decembrie,am
tinut expunerea pe tema:”Alba Iulia,1918,o stare de spirit nationala”,la
clasa 9 E.
-In decembrie 2018 s-a desfasurat la nivel de scoala olimpiada
la socio-umane
la care s-au calificat pe sector 3 elevi la Filosofie și 3 elevi la
Sociologie ,profesori îndrumători Vasile Marian și Popescu
Constantin.
-La faza pe sector s-a calificat pentru faza pe municipiu,la
Sociologie , elevul Boerescu David Andrei de la clasa a XI-a H
îndrumat de profesorul Popescu Constantin cu media 9,00.
-In luna ianuarie 2018,la nivelul clasei 9 E ,am dezbatut
tema:”Integrarea europeana si internationala in plan economic a
Romaniei-avantaje si riscuri”.
-In luna ianuarie 2018 ,Popescu Constantin si Vasile Marian am
paricipat la activitatea de corectori in cadrul olimpiadei de stiinte
sociale,faza pe sector,organizata la Scoala Generala Nr:148, sector 5.
-Începând cu luna noiembri 2018 am stabilit să se desfășoare
pregătirea sistematică, pe discipline a examenului de bacalaureat
pentru anul 2018,pregătire pe care o realizează toți membrii catedrei
la cererea elevilor interesați de acasta.
-Am tinut o legatura stransa cu parintii elevilor pentru ca acestia sa
cunoasca in permanenta situatia copiilor lor si a optimiza activitatea
acestora.
Am cautat ,ca prin actiunile desfasurate in afara scolii si prin
activitatea insasi cu elevii la clasa sa realizam o imagine buna a scolii
noastre,pentru ca aici exista seriozitate in munca si meritam ca lumea
sa stie despre aceasta.
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Activităţi reprezentative
la nivelul catedrelor
Catedra de Informatica:
• În semestrul I al anului şcolar 2017-2018 catedra de informatică a
funcţionat cu 4 profesori dintre care 3 titulari şi 1 suplinitor.
•
Pe parcursul semestrului I la nivelul catedrei de Informatică au
fost realizate următoarele activități:
• Întocmirea corectă a planificărilor, a planurilor pe unităţi de învăţare
cât şi a fişelor de lucru care s-a realizat cu o analiză aprofundată a
programelor şcolare, în cadrul unei şedinţe de catedră, urmărindu-se
corelarea temeinică a conţinuturilor informaţionale cu cerinţele
programelor şi capacitatea de studiu a elevilor;
• S-au susținut teste de evaluare inițiala la disciplina Informatică. În
urma evaluării testelor inițiale s-au tras concluzii în legatură cu
nivelul de pregătire şi capacitatea de studiu ale elevilor și s-au propus
o serie de măsuri remediale;
• Prof. Antonescu Mariana este înscrisă la Programul de Cercetare
Ştiinţifică, doctorat, în cadrul IMST-Politehnica Bucureşti;
• Doamnele Antonescu Mariana și Vlăduţ Mihaela au participat în
calitate de secretar la Concursul de ocupare a posturilor didactice
vacante/rezervate din Centrul de concurs – Liceul Teoretic “Dimitrie
Bolintineanu” (noiembrie 2017);
• Dna Dragomirescu Violeta a participat în calitate de prof. evaluator +
elaborare subiecte la Concursul de ocupare a posturilor vacante de
bibliotecar și administrator de patrimoniu din Centrul de concurs –
Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu” (octombrie 2017);
• Doamnele Dragomirescu Violeta și Vlăduţ Mihaela au participat în
calitate de prof. evaluator + elaborare subiecte la Concursul de
ocupare a postului de ajutor analist programator (noiembrie 2017)
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Prof. Dragomirescu Violeta (prof. supraveghetor) şi prof. Vlăduţ Mihaela
(prof. evaluator) au facut parte din comisia organizată pentru selecţia
elevilor în vederea participării la centrul de pregătire pentru performanţă la
disciplina informatică – noiembrie 2017;
Dnele prof. Dragomirescu Violeta și Vlăduţ Mihaela au absolvit cursul
“Informatica si TIC”, in perioada septembrie-noiembrie 2017, sub
coordonarea CCD Bucuresti, 15 credite
Dna prof. Vlăduţ Mihaela a coordonat oarticiparea elevilor de gimnaziu si
liceu la Concursul International de Informatica si Gandire Computationala
BEBRAS Romania organizat de ECDL Romania in octombrie-noiembrie
Pentru elevii din clasele a XII-a cu profil matematică-informatică s-au
organizat lecţii de pregătire suplimentară şi consultaţii pentru pregătirea
examenelor de bacalaureat - prof. Dragomirescu Violeta şi prof. Vlăduţ
Mihaela si pregătire suplimentară pentru competenţe digitale sub
indrumarea şi prof. Dragomirescu Violeta, prof. Vlăduţ Mihaela, prof.
Antonescu Mariana;
D-na prof. Vlăduţ Mihaela a participat la Forumul naţional ECDL în luna
septembrie 2017;
S-a organizat trei sesiuni de examinare ECDL (şi simulări ECDL) în lunile
octombrie, noiembrie, decembrie sub coordonarea prof. Dragomirescu
Violeta și Vlăduț Mihaela;
Prof. Vlăduţ Mihaela a continuat activitatea de întreținere a site-ului
liceului;
În calitate de profesori diriginţi, prof. Dragomirescu Violeta, prof. Vlăduţ
Mihaela, prof. Antonescu Mariana au realizat o bună comunicare şi
colaborare cu colectivele de elevi pe care le îndrumă şi cu părinţii
acestora, atât în cadrul şedinţelor cu părinţii cât şi în orele de consultaţii cu
părinţii;
Prof. Dragomirescu Violeta a continuat activitatea în cadrul comisiei
CEAC.
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Activităţi reprezentative
la nivelul catedrelor
Catedra de Ed. Fizică
Au fost realizate planificările 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,Olimpiadei Gimnaziilor
si alte competitii , profesorii catedrei de educatie fizică si sport, au
participat la urmatoarele, unde au obtinut următoarele rezultate :
1.Kid’s sport festival 7-15.10.2017 – fotbal participare , prof. Petre
Elena
- tenis de camp ,Cristea Andreea , prof.Olteanu Diana
- baschet baieti - fete, prof. Olteanu Diana
2. Festival Rugby tag 13.10.2017 , 3 echipe , prof. Olteanu Diana
3. Fotbal liceu B-,Olimpiada Nationala a Sportului Scolar28.10.2016- Liceul T. “I. Barbu”- prof Petre Elena
4. Cross B-F, Olimpiada Nationala a Sportului Scolar -21.10.2017,
Parcul Tineretului – Matache Denisa
5. Handbal liceu Olimpiada Nationala a Sportului Scolar B+F liceal
,17.11.2016- prof. Olteanu Diana
6. Liga scolilor- gimnaziu -fotbal baieti- 06 - 17.11.2017 prof. Olteanu
Diana si Petre Elena (4 echipe) - LOCUL II CLASA a 5a C (municipiu)
7. Liga liceelor – liceu - fotbal baieti - 06.11.2017-17.11.2017 - prof.
Petre Elena si Oteanu Diana (4 echipe)
8. Fotbal Cupa Tymbark- primar baieti U 10 - 19.01.2018 - prof.
Nisulescu Constanti Locul I
9.Olimpiada Gimnaziilor - RUGBY-TAG 26.01.2018 gimanzial
prof. Olteanu Diana – locul II
10.Lectie deschisa pe sector sustinuta de prof Petre Elena - 26.01.2018
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•
•

•

•

Toti profesorii,au asigurat arbitrajul la competitiile din cadrul
O.N.S.S.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;
IV.
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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Activităţi reprezentative
la nivelul catedrelor
Catedra de Ed. Tehnologică:
•

•
•

•

ÎNTOCMIREA PLANIFICĂRILOR ŞI PROIECTAREA UNITĂŢILOR
DE ÎNVĂŢARE (LIC. TEORETIC D. BOLINTINEANU –
SEPTEMBRIE 2017;
PARTICIPAREA LA CURSUL DE ABILITARE CURRICULARĂ
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ, cls. a V-a – SEPT. 2017;
PREGĂTIRI SUPLIMENTARE CU ELEVII PENTRU OLIMPIADA
DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ, FAZA PE ŞCOALĂ, SECTOR –
DECEMBRIE 2017, IANUARIE 2018;
ORGANIZAREA OLIMPIADELOR PE ŞCOALĂ:
– L.D.BOLINTINEANU 29.01.2018.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Catedra de Educație Vizuală şi Educaţie Muzicală
•
•
•
•

•

•
•

Proiectarea activității
1.1.a. A fost realizată conform programelor şcolare în vigoare,
documente reglatoare componente ale curriculumului naţional.
1.1.b. Am întocmit încă de la începutul anului şcolar planificările
calendaristice conform legislaţiei în vigoare.
1.1.c. Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare a fost realizată
conform legislaţiei în vigoare.
1.1.d. În proiectarea didactică am ţinut cont de particularităţile de
vârstă ale elevilor şi de nevoile lor, efectuând o evaluare iniţială a
acestora, la începutul semestrului întâi, solicitându-le acestora să prezinte
oral, în câteva cuvinte, care sunt interesele lor în sfera artelor frumoase(
la nivel liceal) şi să realizeze un desen sau o pictură(tehnică la alegere)
având subiectul ”Cum mi-am petrecut vacanța” (la nivel gimnazial).
Ulterior, o evaluare permanentă a cunoştinţelor dobândite de aceştia,
legate de aspecte ale educaţiei vizuale s-a efectuat pe parcursul orelor de
curs. Evaluarea finală s-a realizat prin notarea elevilor în catalog în
urma verificării portofoliului cu lucrări practice al fiecărui elev, însoțită
de o discuție cu elevul privind temele plastice propuse și gradul de
realizare a cerințelor conform itemilor de evaluare prezentați la clasă. Am
avut în vedere în evaluarea finală și activitatea fiecărui elev pe parcursul
orelor de curs, implicarea activă a acestora în realizarea temelor de
atelier.
Realizarea activităților didactice
2.1.a. Am întocmit o listă bibliografică ce cuprinde lucrări de
pedagogie şi metodica predării disciplinei educaţie vizuală/educaţie
plastică, listă ce rămâne mereu deschisă şi îmbogăţită pe parcurs. 69

•

•

•

•

•
•

•

•

2.1.b. Proiectele de lecţie sunt în concordanţă cu documentele
reglatoare care concretizează conţinuturile procesului de învăţământ.
2.1.c. Există concordanţă între competenţele specifice, obiectivele
operaţionale propuse, conţinuturi, activităţi de învăţare şi mijloacele şi
metodele didactice utilizate la clasă. Eficienţa activităţii didactice
depinde în mare măsură de calitatea demersului de selectare şi corelare a
celor mai potrivite metode, mijloace şi materiale didactice. În ultimă
instanţă, conturarea unei strategii didactice şi aplicarea ei cu succes
depind de personalitatea profesorului, de stilul său pedagogic, de
experienţa şi imaginaţia sa pedagogică.
2.1.d. Dintre metodele de învăţământ contemporane activ-participative,
utilizăm la clasă conversaţia euristică, metoda observării directe a
imaginilor ce fac obiectul analizei vizuale, lucrul cu manualul, metoda
exerciţiului practic, de creaţie şi nu în ultimul rând problematizarea, o
metodă didactică ce constă în punerea în faţa elevului a unor dificultăţi
create în mod deliberat, din depăşirea cărora prin efort propriu elevul
învaţă ceva nou.
2.2. În cadrul orelor de curs utilizăm ca resurse materiale de învăţământ
manualul şcolar, albume de artă, lucrări de specialitate din bibliografia
întocmită pe parcursul activităţii în domeniul meu, reviste de artă
contemporană, mijloacele TIC sunt puse la dispoziţie de conducerea
şcolii precum şi internetul ca sursă de documentare imagistică.
2.3. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, participarea
la activități de voluntariat
2.3.a. Am oganizat, în cadrul programului educativ prin cultură
”Mișcare și culoare” derulat în perioada august-noiembrie 2017,
următoarele activități extracurriculare:
- vernisajul expoziției în data de 7 septembrie 2017, la care au participat
elevi din ciclul primar și gimnazial al liceului nostru, însoțiți de părinți,
bunici și alți membri ai familiei
- însoțirea unui grup de copii de ciclu primar și gimnazial la vizionarea
piesei de teatru Amintiri din epoca de școală la Centrul Educațional70
Replika, în data de octombrie 2017

•

•

•

•

•

- traseu cultural în centrul Bucureștiului, la Muzeul Frederic Storck și
Cecilia Cuțescu Storck pentru a participa la lansarea cărții ”Memoriile
unei case”, urmată de o plimbare trecând prin piața Romană spre
Ateneu și Muzeul Theodor Pallady, unde copiii au beneficiat de un tur
ghidat gratuit.
- finisajul expoziției 11 noiembrie 2017, eveniment la cvare au
participat atât elevi cât și profesori și părinți ai elevilor noștri, prilez cu
care a fost lansată o dezbatere pe tema educației nonformale prin
cultură și artă
- 14 noiembrie 2017 - înmânarea către cei 10 copii participanți la
programul ”Mișcare și culoare” a pachetelor de lucru cu materiale
de pictură și desen, la finalul proiectului, pentru a continua acasă
activitățile creative propuse prin modulul de 12 ateliere artistice.
2.3.b. Totodată, în luna decembrie 2017 la nivelul liceului am
organizat ca un corolar al activității de atelier, predominant practice,
desfășurate la clasă cu elevii, o expoziție de desene (în holul de la
parterul liceului și la etajul 1), cuprinzând o parte din temele plastice
realizate în conformitate cu programele de învățământ în vigoare,
potrivit nivelului de vârstă a elevilor. Prof. Teodora Niță și prof. Irina
Cangeopol
2.3.c. . 21 octombrie 2017 – lansarea cărții-obiect Memoriile unei
case la Muzeul Storck (artefact realizat în totalitate de copii de
gimnaziu, lucrat pe hârtie manuală prin caligrafiere cu tuș și ilustrat în
acuarelă, în cadrul programului educativ cu același nume, menit să
aducă în atenția publicului prețioasa colecție de artă Storck din casa de
pe str. Vasile Alecsandri la nr. 16), prilej cu care am făcut o plimbare
lăsând în urmă Piața Romană, Piața Amzei, cu oprire pe treptele
ateneului, spre casa pictorului Theodor Aman. Copiilor le-a plăcut mai
mult aici, unde au făcut cunoștință cu holograma pictorului în oglinda
din holul de la intrare și sub ghidajul excelent al doamnei Greta Șuteu ,
care ne-a spus cea mai frumoasă poveste despre un pictor pe care am
auzit-o vreodată. Copiii erau absorbiți de poveste și de energia casei și
au pus o sumedenie de întrebări.
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Proiectul își propune readucerea în atenția publicului bucureștean a
superbei case și colecții de artă a dinastiei de artiști Storck.
Proiectul ”Memoriile unei case” a avut ca finalitate realizarea de către
un grup de 25-30 elevi de gimnaziu a unei cărți-obiect, un manuscris
care să cuprindă povești concepute și ilustrate de copii pe parcursul a patru
ateliere ce vor avea loc în Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu
Storck.
Cartea ”Memoriile unei case” rămîne expusă în patrimoniul muzeului,
devenind astfel un instrument de valorificare a patrimoniului muzeal
și un exemplu de bună practică, precum și primul artefact realizat de copii
și inclus în expunerea permanentă a unui muzeu de artă din România.
Evaluarea rezultatelor învățării
Am aplicat cele trei forme ale evaluării: iniţială, continuă şi sumativă,
ţinând cont de specificul domeniului artistic şi de numărul redus al orelor
de curs, conform planului de învățământ la nivel gimnazial precum și
liceal teoretic. Am pus accentul pe evaluarea continuă, sau formativă,
de orientarea acesteia spre ajutorarea elevului în mod operativ. Evaluarea
formativă are ca finalitate remedierea lacunelor sau a erorilor săvârşite de
elevi şi are drept ţintă să identifice situaţiile în care elevul întâmpină o
dificultate, în ce constă aceasta şi care sunt căile de depăşire a ei. Acest
mod de a evalua nu se finalizează numaidecât prin note sau clasificări.
O modalitate de evaluare cu valenţe formative o constituie autoevaluarea
elevilor. Aceasta permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu
obiectivele operaţionale propuse. Cu acest prilej, elevul va înţelege mai
bine obiectivele şi conţinutul sarcinii pe care o are de rezolvat, modul în
care este valorificat efortul său de rezolvare a sarcinii. Efectele benefice
ale acestui tip de evaluare sunt pe mai multe planuri:
- profesorul dobândeşte confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor,
referitoare la rezultatele constatate
- elevul exercită rolul de subiect al acţiunii pedagogice, de participant la
propria sa formare
- îi ajută pe elevi să aprecieze rezultatele obţinute şi să înţeleagă eforturile
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- cultivă motivaţia lăuntrică faţă de învăţătură şi atitudinea pozitivă,
responsabilă faţă de propria activitate.
Managementul clasei de elevi
În contextul realităţii educaţionale contemporane se recomandă
adecvarea la situaţia concretă, o succesiune a stilurilor manageriale pe
măsura evoluţiei clasei de elevi, de la managerul directiv către cel
delegator, de la decizia individuală a profesorului până la decizia de
grup a întregii clase. Modul în care se comportă profesorul este esenţial
pentru atingerea obiectivelor activităţii de învăţare.
Educatorul de artă din sistemul de învăţământ general preuniversitar
trebuie să fie creativ atât în sens de alegere, inovare şi chiar inventare a
căilor şi mijloacelor didactice adecvate învăţării limbajului vizual, cât şi
în sens de descoperire şi antrenare diferenţiată, specifică fiecărei
predispoziţii pentru a crea, pentru a crea artă(pictură, grafică) la unii şi
pentru a crea cu artă la alţii, la cei mai mulţi. Un comportament atent la
detalii, la manifestările de talent ale elevilor, trebuie să însemneze şi
răbdare şi înţelegere, inclusiv apreciere stimulativă sinceră şi la nivelul
de gândire şi de trăire al celor pe care îi orientează: căldură neposesivă,
congruenţă şi mai ales înţelegere empatică. Una din condiţiile
optimizării raporturilor cu elevii este de pildă tonul folosit de profesor:
o simplă observaţie făcută pe un ton ridicat determină, cu rare excepţii,
comportamente impulsive. Nu este deloc gratuită afirmaţia că
indisciplina sau cel puţin starea de agitaţie a unui colectiv rămâne în
raport direct proporţional cu creşterea tonului de dojenire, de cicăleală.
Predilecţia copiilor pentru adoptarea unui comportament imitativ,
conştientizat prin acel mecanism psihocomportamental numit autoreglaj,
ţine tot de stilul de muncă al educatorului de artă. Dacă acesta, ca agent
social al binelui(teoretic) se limitează strict la ceea ce a învăţat ori s-a
specializat, devine(involuntar sau nu) modelul unui stil de viaţă îngust,
neechilibrat.
Chiar şi maniera de a evalua este simptomatică pentru calitatea
raporturilor de înţelegere empatică şi de stimulare creativă pe care le-a
statornicit firesc, încetul cu încetul, uneori şi involuntar
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•

prin forţa meritelor sale, de om de bun gust, în primul rând, de
cunoscător şi practician al tehnologiilor artei, de om cultivat şi în
domenii de incidenţă ale artei cu tehnica şi cu ştiinţa, sensibil şi, mai
ales, un mare iubitor de copii.
•
Managementul carierei și al dezvoltării profesionale
• prof. Irina Cangeopol:
• În luna noiembrie 2017 a participat la cursul de formare prin teatru de
improvizație pentru profesori la Bușteni, în cadrul festivalului
Improteen.
• Proiectul CIVITAS “Metode de educatie nonformală - teatru de
improvizaţie. Festivalul ImproTEEN” este organizat de către
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ȋn parteneriat cu
Primăria Municipiului Bucureşti, prin centrul PROEDUS - PMB.
Proiectul s-a desfăşurat ȋn perioada 13 noiembrie – 11 decembrie
2017.
• Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii
unității școlare
- Lansarea oficială a cărții-obiect ”Mamoriile unei case” în 21 octombrie
2016:
•
Am primit cu entuziasm invitația Muzeului Municipiului București
de a propune un proiect cultural-educativ într-unul din spațiile
muzeale ale acestuia, așa că am conceput un proiect cultural-educativ
special pentru Casa familiei de artiști Storck și colecția de artă
găzduită de aceasta.
• Proiectul ”Memoriile unei case” și-a propus realizarea de către un
grup de 25-30 elevi de gimnaziu a unei cărți-obiect, un manuscris
care să cuprindă povești concepute și ilustrate de copii pe parcursul a
patru ateliere ce s-au desfășurat la Muzeul Frederic Storck și Cecilia
Cuțescu Storck. Cartea ”Memoriile unei case” a fost lansată oficial
în cadrul unui vernisaj pe data de 21 octombrie 2017 și va rămâne
expusă în patrimoniul muzeului, devenind astfel primul artefact
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•
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artă din România ca instrument de valorificare a patrimoniului
muzeal și un exemplu de bună practică. Au fost prezenți
aproximativ 50 de elevi, părinți și trei profesori ai liceului nostru.
– Colaborare în realizarea revistei școlii, cu un articol însoțit de
imagini de la atelierele desfășurate la MNAC în cadrul
programului ”Mișcare și culoare” la care au participat 10 copii
bolintineni, în numărul din toamna 2017 al revistei ”Cuvinte
potrivite”. (prof. Irina Cangeopol).
– Realizarea şi actualizarea unor expoziţii de pictură şi desen pe
holurile şcolii, cu lucrărirealizate de elevi la clasă.
– Onorarea parteneriatului între Liceul Teoretic “Dimitrie
Bolintineanu” şi Asociaţia Secţia de Coregrafie în vederea
derulării programului “Mişcare şi culoare” la Muzeul Naţional
de Artă Contemporană, program ce s-a încheiat la data de 11
noiembrie 2017 în cadrul Finisajului expoziţiei de la MNAC,
prilej cu care a avut loc o dezbatere publică despre noile
metode în educaţie şi despre educaţia prin artă în special.
– Iniţerea unor discuţii privind un viitor parteneriat între liceul
nostru şi Muzeul Naţional de Artă Contemporană precum și
Muzeul Hărților și Cărților Vechi prin derularea de programe
educaţionale nonformale care să implice cât mai mulţi din
elevii noştri, pe toate palierele de vârstă.
– Începerea lucrului la pictura murală dedicată Centenarului
marii Uniri, lucrare ce va fi realizată de către prof. Ion
Botezatu, prof. Irina Cangeopol și un grup de elevi de liceu și
gimnaziu.
La Educatie Muzicala: Subliniez ca pe parcursul acestui an scolar
am desfasurat urmatoarele activitati ale procesului intructiv –
educativ:
-Realizarea planificarii calendaristice – anuale si semestriale - in
conformitate cu programa scolara precum si a Curricumului
National ;
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-Proiectatea si realizarea unor materiale specifice temei zilnice (
sarcini de lucru diferentiate, fise de lucru,etc.)
2. Am desfasurat urmatoarele activitati extracurriculare:
- am participat la “Serbarea de Craciun”;
- am participat la concursul “Festivalul de
colinde- Astazi s-a nascut Hristos’’;
- am pregatit elevi pentru Balul Bobocilor la
sectiunea interpretare vocala;
- am participat la organizarea Balului Bobocilor.
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Activitati reprezentative
la nivelul catedrelor
Catedra de Religie
I. Activităţi la nivelul şcolii:
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).
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
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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. Nicolae Pantazi si prof. Petre Leonard.
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. Ionescu Ioana)
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
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(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).

79

COMISIA DIRIGINȚILOR
RAPORT PRIVIND ATIVITATEA DIRIGINTILOR
2017-2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Toți profesorii diriginți au efectuat ședințe cu părinții;
Există planificări la dirigenție pentru fiecare clasă;
Există, pentru fiecare clasă, caietul de procese-verbale de la ședințele
cu părinții, avizat de șeful comisiei diriginților;
S-au întocmit tabelele cu orele de consilere pentru elevi și părinți;
S-au stabilit ședințele cu părinții pentru fiecare lună din semestrul I;
Diriginții claselor a IX-a au completat și semnat contractele
educaționale;
Profesorii diriginți și consilierul liceului, doamna Popescu Andreea,
desfășoară ore de autocunoaștere și comunicare;
S-au desfasurat ore de consiliere si orientare profesionala pentru
elevii claselor a XII-a.
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Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare
- anul şcolar 2017-2018 –
Sem. I
Nr. crt.

Activitatea

Data

Responsabili

Observaţii

1

Participarea la Târgul de
septembrie 2017
carte şcolară „Gaudeamus”

Profesorii diriginţi şi profesorii de limba
română

- participarea la dezbaterile şi
activităţile organizate la Casa Radio

2

Parteneriat cu MApN:
18- 21 oct. 2017
-organizarea unor activitati
aplicative de orientare
scolara
-comemorarea eroilor
cazuti in Primul Razboi
mondial

Directorii scolii
Coordonator proiecte si programe

-consiliere si orientare

Parteneriat cu Fundatia
Estuar- fundatie pentru
tineri
Ziua Limbilor Europene

2017-2018- saptamanal

Directorii scolii
Coordonator proiecte si programe

-consiliere si orientare

septembrie 2017

catedra de limbi straine

-activitate tip concurs

5

Participarea cu 100 de
elevi(clasele VII-XII) la
Maratonul BucurestiCursa pentru adolescenti

octombrie 2016

Prof. Partene Madalina
Catedra de educatie fizica si sport

-activitate cu profil sportiv/ activitate
pentru sanatate si miscare

6

Ziua mondială a educaţiei

5 octombrie 2017

Diriginţii;
Şefii de catedră

-diverse activităţi cu elevii cu caracter
artistic, educativ, sportiv, etc.

7

Desfăşurarea programului
concurs „Toamna
baladelor”, faza pe şcoală
şi sector

octombrie 2017

Coord. proiecte şi programe;
Profesorii din Catedra de muzică

- festivalul va fi organizat conform
metodologiei MEN

8

Consiliului Consultativ al
Elevilor. Elaborarea
programului activitatilor
CSE.

octombrie 2017

Directorii scolii
Coordonatorul de proiecte şi programe;
Diriginţii

Conform metodologiei MEN

9

Balul Bobocilor- Liceul
Dimitrie Bolintineanu

octombrie 2017

-activitate artistica

10

Programul Eco-Scoalaactivitate cu tema
,,Mananca responsabil„Targul de toamna

28 oct. 2017

Directorii scolii
Resp. Comisiei dirigintilor, prof. Partene
Madalina
Dirigintii
Catedra de biologie, Directorii scolii
Coordonatorul de proiecte şi programe;
Diriginţii

11

Programul „Toţi împotriva Conform parteneriatelor/
dezastrelor”
planificarilor

Directorii scolii
Coordonatorul de proiecte şi programe;
Diriginţii

-lecţii educative privind
managementul dezastrelor;
-partener: ISU Bucureşti

12

Program artistic cu ocazia
sarbatorii Halloween

28 octombrie 2017

Directorii scolii
Coordonator proiecte si programe
Diriginti

-activitate cu caracter culturalartistic

13

Campania „Tineri
impotriva coruptiei”

Conform planificarii

Directorii scolii
Coordonatorul de proiecte şi
programe;
Diriginţii
Reprezentanti ai Directiei Generale
Anticoruptie si Asociatiei
ProDemocratia

-participarea al atelierele de formare,
pregatirea echipajului format din 3
elevi si participarae la conscursul
tematic

3

4

-activitate cultural educativa

-activitate de educatie pentru un stil
de viata sanatos.
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14

Săptămâna educaţiei
globale

Conform
planificarii

15

Sărbătorirea Zilei
Naţionale a României

29 noiembrie 2017

16

Editarea revistei
periodic
liceului
Prevenirea violenţei
periodic
stradale şi a violenţei în
sport

17

18

19

„Ce înseamnă a fi
lunar
cetăţean?” – ciclu de
lecţii privind educaţia
civică a elevilor
Derularea programului permanent
de educaţie antidrog

Coordonatorul de proiecte
şi programe;
Diriginţii
Directorii scolii
Coord. proiecte şi programe
Profesorii de istorie, limba
română, religie şi muzică

-se va organiza o sesiune de
referate cu tema „Marea Unire din
1918 şi implicaţiile sale istorice”;
-participarea la concursurile pe
teme legate de marile evenimente
ale istoriei naţionale, organizate de
Primăria Sectorului 5 şi de ISMB;
-program artistic

Catedra de Limba Română

Coordonator: prof. Petre
Ruxandra
Directorii scolii
-activităţi de informare în
Coordonatorul de proiecte şi parteneriat cu Jandarmeria
programe;
Bucureşti
Diriginţii
Profesorii diriginţi
-se va desfăşura cu elevii de cls. XXII

Directorii scolii
- se va desfăşura cu elevii de cls.
Coord. proiecte şi programe VIII-XII
Profesorii diriginţi
Prof. de biologie, chimie
-participarea la concursul national
pentru proiecte de mediu

20

Programul „Proiecte de permanent
mediu”:

21

Programul „Prevenirea permanent
abandonului şcolar şi a
delicvenţei juvenile”

22

Concursul Naţional
Media Kinder

Conform planificarii Directorii scolii
Coord. proiecte şi
programe, diriginţii claselor
V-VI, învăţătorii

23

Programul educaţional
„Uşi deschise către
viitor”

Conform planificarii Directorii scolii
Învăţătorii

24

Tradiţii şi obiceiuri la
români

25

Serbare de Craciun

26

-activităţi cu elevii

Coord. proiecte şi
Parteneri: Poliţia de Proximitate,
programe, diriginţii,
Poliţia Capitalei-Seviciul de
consilierul psiho-pedagogic prevenire şi combatere a
delicvenţei juvenile
-concurs de creaţie şi de cultură
generală;
-participă elevi din clasele I-VI;
-partener: Asociaţia Media Kinder

-ateliere de lucru, având ca temă
alimentaţia sănătoasă şi protecţia
consumatorului;
-partener: Vel Pitar
Conform planificarii Profesorii de limba română, -program artistic;
limbi străine, religie, desen, -membrii Cercului de folclor;
muzică, învăţătorii
-coordonatori: Comisia pentru
promovarea imaginii liceului

17- 22 decembrie
2017
Întâlnire cu specialişti conform
de la Brigada
programelor
Antidrog, medici şi
desfăşurate
psihologi

Coordonator proiecte si
programe
Directorii scolii
Coord. de proiecte şi
programe, consilierul
psiho-pedagocic, medicul
şcolii

-

Program artistic

-vor avea loc discuţii cu elevii şi
părinţii, se vor completa şi analiza
chestionare
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27

„24 Ianuarie- Mica Unire” 23 ianuarie 2018

28

Pregătirea şi participarea la
olimpiadele şcolare

septembrie 2017 –
aprilie 2018

29

Derularea programului
„Unde-i lege nu-i tocmeala
”

conform programelor
desfăşurate

30

31

Concursul naţional de limba ianuarie-martie 2018
şi literatura română „Mihai
Eminescu”
Centenarul Romania Mare 2017- 2018

Catedra de istorie:
profesori, elevi
Directorii scolii
Şefii de catedră şi de
arii curriculare
Politia comunitara
Directorii scolii
Coord. proiecte şi
programe, diriginţii
Profesorii de limba
română

- dezbatere, prezentare de
filme documentare
-se vor planifica orele de
consultaţii

Profesori, elevi,
parinti

-activitati organizate in
scoala si participarea la
activitatile organizate de
ISMB, Cultul Eroilor

Profesori:Dora Lazar,
Nitoiu Anca, Partene
Madalina, Buzdea
Veronica
Elevi: echipa de
teatru “Dor fara
satiu”, elevi, parinti

-activitati organizate in
scoala si participarea la a
Centrul Cultural „Stefan
Iordache”: Proiectul “File
de istorie a Teatrului
Romanesc”(27 ian-3 febr.
2018); Proiectul “Dor de
Eminescu” (15-19
ianuarie 2018); proiectul
“Secolul romanesc”
(18.12.2017); Proiectul
“Stefan Iordache- Vector
de Imagine Culturala din
Sectorul 5- In Memoriam
Stefan Iordache”(3
febr.2018)

32

Participarea la activitatile
organizate de Primaria
Sector 5, Centrul Cultural
„Stefan Iordache”

octombrie- februarie
2018

33

Participarea la activitatile
organizate de Primaria
Capitalei, Centrul Cultural
„PROEDUS”

noiembrie- decembrie Profesori:Fasui
2017
Sorina, Partene
Madalina, Enache
Roxana, Murat
Aurelia
Elevi: cls a Xa G

34

Participarea la activitatile
organizate in cadrul
Programului “Centenarul
Marii Uniri”

Profesorii de istorie
Elevi: cls a XIIa E,
Cls a Xa E, F, G

-se va desfăşura cu elevii
de cls. VII-IX

-ridicarea nivelului de
pregătire a elevilor

-activitati organizate in
scoala si participarea la a
Centrul Cultural
„PROEDUS”- Proiectul
„Ora de stil”; Proiectul
“Voca School”
-Activitate comemorativeducativa cu tema „O
altfel de lectie de istorie:
stiti ce se sarbatoreste
astazi?“
- Concursul „Centenarul
Marii Uniri- etapa pe
scoala
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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 .

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
84

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. Deasemenea s-au achizitionat
calculataore noi pentru un laborator de informatica si
birouri.
Administratia
• Administratorul liceului a coordonat si supravegheat
lucrarile de intretinere si reparatii curente 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
85
din Sectorul 5.

• Biblioteca:
•

•

•

Doamna bibliotecara Scoipan Carmen nu a fost angajata
inca de la inceputul anului scolar, insa dupa ce si-a luat
postul in primire a inceput inventarierea fondului de carte
de care dispune liceul nostru si a facut deasemenea o
inregistrare pe calculator a tuturor cartilor disponibile;
Impreuna cu catedrele de Limba Romana si Istorie a
realizat o serie de actiuni in care au fost implicati si elevi
ai liceului;
Doamna bibliotecara Scoipan Carmen fiind solicitata de
catre conducerea liceului si secretariat pentru rezolvarea
unor probleme ale scolii, si-a indeplinit cu seriozitate si la
timp toate cerintele.

86

Vă mulţumim pentru
atenţia acordată
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