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RAPORT  ASUPRA  STĂRII  ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  ÎN ANUL ȘCOLAR  2016 – 2017

În anul școlar 2016 – 2017 au funcționat în școala noastră 30 de clase:

Gimnaziu: 4 clase

Liceu: 24 clase, astfel:
Profil real: 20 clase

Științe ale Naturii – 9 clase
Științe ale Naturii  intensiv spaniolă – 1 clase
Științe ale Naturii bilingv engleză – 4 clase
Științe ale Naturii intensiv engleză – 4 clase
Matematică-informatică – 4 clase

Profil uman: Științe Sociale – 4 clase, dintre care:
Intensiv engleză – 4 clase

Postliceal: 2 clase

Numărul total de elevi la începutul anului școlar a fost 816:
gimnaziu – 124;
liceu – 652;
postliceal - 40

Numărul total de elevi la sfârșitul anului școlar  a fost 806 :
gimnaziu – 113;
liceu –673;
postliceal – 20.

La 16 iunie numărul elevilor promovați a fost 791; numărul elevilor corigenți – 13, dintre care:
-matematică 5
-biologie 2
-chimie 2
-informatică 4

Un elev a avut situația școlară neîncheiată; un elev a rămas repetent din cauza absențelor.
Procentul de promovabilitate la 16 iunie a fost de 98,13.
După sesiunea de corigențe toți elevii au promovat.
Numărul elevilor transferați din clasele  V - XII a fost 43, din care 15 elevi au venit și 28 elevi au
plecat; la postliceal un număr de 20 cursanți s-au retras sau au abandonat.

Mediile la purtare au fost:

6 7 8 9 10
- - 5 29 772
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Mediile generale au fost:

Nivel 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10
Gimnaziu 1 9 37 66
Liceu 10 162 359 142
Postliceal 4 10 4 2

Numărul total de absențe pe an la nivelul școlii a fost de 25902; (32452) anul trecut și (45350)în
2015, dintre care 20561 au fost motivate (27459) (37005) și 5341 (4993) (7456) nemotivate; numărul
mediu de absențe/elev a fost de 32,14 (39,53) (52,30).

Rezultatele la evaluările naționale au fost:

Evaluare Națională clasa a VIII-a:

Disciplina Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Total

Lb.
Română

1 1 4 13 10

Matematică 1 3 3 5 14;3de 10

Media
Generală

1 2 4 7 15

Rezultate Bacalaureat promoția curentă

Nepromovați Promovați Neprezentați

Sesiunea Înscriși Nepromovați Sub 6 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

Iunie-Iulie 166 7 3 11 51 67 29 2

August-
Septembrie

5 2 2 1 -- _ _ _

În sesiunea iunie – iulie procentul de promovabilitate a fost de 95,78% reprezentând 159 absolvenți
reușiți din166 prezentați. Cei 7 absolvenți respinși au fost:
-4 la o disciplină
-3 cu medie între 5 și 6,00
151 au promovat examenul de bacalaureat cu medii generale între 8 și 8,99 și 15 cu medii între 9 și
10.
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În sesiunea august - septembrie s-au înscris 5 candidați respinși în sesiunea
iunie-iulie:
-1 reușit
-4 respinși dintre care 2 cu media între 5-6

Rezultate la examenul de certificare a competențelor profesionale – postliceal:

6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10
1 1 1 3

Analiza activității in anul școlar 2016-2017, a avut in vedere:
Proiectul de Dezvoltare Instituțională;
Planul managerial și planul de activități pentru anul școlar 2016-2017 ;
Planificările și orarul întocmit la începutul anului;
Încadrarea cu personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
Bugetul de venituri și cheltuieli;
Regulamentul de ordine interioară;
Statisticile de final de an școlar sau cele realizate după simularea examenelor nationale,

evaluările semestriale, cât și intreaga activitate desfășurată în cadrul liceului nostru(situații statistice
incorect completate sau chiar necompletate – clasa a XIIE sem.II și anual)

CURRICULUM

A fost respectat Curriculum National la toate disciplinele.CDȘ-ul aținut cont și de opțiunile elevilor
și al părinților:

Puncte tari:
Documentarea şi aplicarea corectă a Curriculumului Naţional la clasă
Parcurgerea integrală a programelor şcolare pe bază de planificări adecvate
Utilizarea manualelor şi auxiliarelor curriculare aprobate
Elaborarea CDŞ prin consultare cu elevii

Puncte slabe:
Orientarea preponderentă a CDŞ spre echilibrarea alocărilor orare din planurile de învăţământ
Accent pe abordarea teoretică şi monodisciplinară
Formalism în elaborarea planificărilor şi a altor documente interne
Utilizarea redusă a instruirii asistate de calculator în aplicarea Curriculumului Naţional la clasă

Oportunităţi:
Curriculum Naţional modern, conform orientărilor agreate la nivel european
Ofertă bogată de auxiliare curriculare pentru toate disciplinele

Ameninţări:
Instabilitatea programelor şcolare

Încărcarea excesivă a programelor şcolare
Limite în resursele materiale, financiare şi informaţionale necesare
Calitatea unor materiale
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RESURSE UMANE

Puncte tari:
Ofertă de şcolarizare stabilă, conformă cu cererea comunităţii locale
Interes ridicat din partea elevilor şi părinţilor pentru continuarea studiilor
Personal cu nivel de calificare ridicat şi interes pentru perfecţionare şi dezvoltare profesională,
incluzând un număr important de cadre-resursă
Relaţii interpersonale echilibrate şi democratice

Puncte slabe:
Numărul ridicat de absenţe şi selectivitatea studiului, în special în anii terminali de liceu
Dezacord relativ între opţiunile de continuare a studiilor şi profilul şi specializarea absolvite
Ponderea relativ redusă a metodelor interactive, centrate pe elev în activitatea la clasă
Repartiţie neuniformă a iniţiativei şi implicării personalului în problemele unităţii de învăţământ

Oportunităţi:
Strategie coerentă privind dezvoltarea reţelei şcolare la nivel local
Poziţie tradiţional bine stabilită în ierarhia ofertei educaţionale locale, cu efect direct asupra cererii
Existenţa resurselor necesare pentru formare continuă la nivel local
Implicarea unităţii de învăţământ în procesul de selecţie şi angajare a personalului didactic titular

Ameninţări:
Scaderea demografică
Deficienţe în procesul de selecţie şi repartizare a elevilor în liceu
Limite în asigurarea resurselor materiale şi financiare
Instabilitate legislativă
Centralizarea excesivă a mişcării personalului didactic
Lipsa de atractivitate a carierei

RESURSE FINANCIARE:

Caracteristica esenţială sub aspect financiar a ultimilor ani constă în continuarea eforturile susţinute
pentru fundamentarea, proiectarea şi execuţia corectă a bugetului de venituri şi cheltuieli,
concomitent cu realizarea de venituri extrabugetare din închirieri de spaţii, activităţi autofinanţate şi
sponsorizări. Buget local-3183.00 mii RON lei

Puncte tari:
Resurse extrabugetare realizate din închirieri, activităţi auto-finanţate şi sponsorizări
Asigurarea din partea autorităţii publice locale a fondurilor necesare bunei funcţionări a instituţiei

Puncte slabe:
Cheltuieli pentru utilităţi ridicate
Lipsa de interes a Asociațieial Părinţilor în anumite activități
Implicarea părinţilor în realizarea de venituri suplimentare pentru unitatea de învăţământ este redusă
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Oportunităţi:
Interes din partea comunităţii locale pentru asigurarea unei finanţări corespunzătoare nevoilor şcolii
Posibilitatea atragerii de fonduri de la bugetul de stat/comunitatea europeană pe bază de proiecte

Ameninţări:
Modificări frecvente ale legislaţiei
Mediu financiar rigid şi ostil
Limite în asigurarea resurselor financiare la nivelul necesar (v. finanţare per capita)
Planificare deficitară la nivelul bugetului de stat – finanţări dezechilibrate sub aspect valoric şi de
timp de utilizare

BAZA MATERIALĂ

Din fondurile alocate de primărie s-au realizat următoarele:
-au fost zugrăvite trei săli de clasă;
-s-au montat corpuri de iluminat în patru laboratoare și în sala de sport;
-s-a montat parchet laminat și s-a zugrăvit în anexele laboratoarelor și în cabinetul de limba română;
-au fost igienizate și reabilitate grupurile sanitare;
-s-a montat soneria de alarmare în toată școala;
-s-a pavat parțial curtea școlii
Din fonduri proprii s-au efectuat reparatii curentepe tot parcursul anului școlar iar în vacanța de vară,
dl. Elekes Geza a executat lucrările de renovare de la intrarea profesorilor;
-s-au montat camerele de supraveghere din toate clasele;
-s-au montat videoproiectoarele și ecranele în opt săli de clasă;
-s-a montat sistemul wireless în toată școala;
-s-au achiziționat 7 laptopuri;
-s-a reamenajat și igienizat biblioteca;
Și in acest an au fost înregistrate o serie de distrugeri făcute de elevii liceului nostru, printre care:
- mobilier scolar, instalații sanitare și electrice.

Puncte tari:
dezvoltare bazei materiale pe bază de priorităţi aprobate de Consiliul de Administrație şi comunitatea
locală
existenţa proiectelor specifice de dezvoltare a bazei materiale
laboratoare şi cabinete specializate pentru informatică, biologie, chimie, fizică, limba română, sală de
sport, bibliotecă, cabinet psihopedagogic, Sală Festivă
dotări corespunzătoare cu material didactic pentru toate disciplinele

Puncte slabe:
distribuţie inegală a iniţiativei la nivelul personalului, elevilor şi părinţilor privind dezvoltarea şi
conservarea bazei materiale
insuficientă utilizare în procesul didactic a materialelor existente
imposibilităţi de obţinere de finanţări directe de la bugetul statului şi fondurile structurale pentru
dotări şi investiţii
spaţii de şcolarizare insuficiente
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Oportunităţi:
interes şi sprijin din partea comunităţii locale pentru îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale
descentralizarea administraţiei şi finanţării învăţământului preuniversitar

Ameninţări:
limite în asigurarea resurselor financiare
modificări frecvente ale legislaţiei
mediu financiar rigid şi ostil
uzura morală rapidă a aparaturii și calculatoarelor

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

A existat o fluctuație mare de cadre didactice – profesori – care au intrat în concedii și au necesitat
înlocuire. Acest fapt a creat o anumita instabilitate si lipsa de continuitate la catedra si dirigentie.

FORMAREA CONTINUA

In anul scolar 2016-2017 nu am participat la cursuri de formare; au susținut însă inspecții curente
pentru examenul de grad didactic II prof. Muntean Ada, Marinescu Laura, Ganea Adriana iar prof.
Ștefănescu Anamaria a susținut inspecția specială pentru gradul didactic I.

DOCUMENTE ȘCOLARE

Și în acest an școlar, conducerea liceului a efectuat o verificare a tuturor documentelor școlare prin
cadre didactice desemnate. Am constatat numeroase și nejustificate greșeli pe care am încercat prin
să le corectăm, lucru care nu s-a întâmplat în toate cazurile.

ACTIVITATEA PRIVIND ACORDAREA DE DREPTURI BĂNEȘTI ELEVILOR ȘI CADRELOR
DIDACTICE

Au fost acordate un număr de 2 burse sociale, 381 burse de merit, 2 burse medicale. În total  de
burse.De asemene 2 elevi au beneficiat și de programul « Bani de liceu ».
Normarea posturilor și salarizarea personalului didactic și nedidactic, precum și încadrarea in
numărului de posturi aprobat de ISJ s-a realizat conform actelor normative in vigoare.Toate cadrele
didactice care au trecut la alte tranșe de vechime sau grade didactice superioare, au beneficiat de
drepturile bănești cuvenite. S-a decontat, conform prevederilor legale, contravaloarea navetei
cadrelor didactice.

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE

În urma evaluării activității cadrelor didactice pe anul scolar 2016-2017 au fost acordate calificative
de“Foarte bine” și trei de ”Bine”. Am participat la evaluarea externă cu ocazia inspecțiilor din cadrul
concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspectori școlari.
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ACTIVITATEA DE INVENTARIERE

Comisia de inventariere numită la nivelul liceului a colaborat bine cu doamna bibliotecară în vederea
identificării întregii gestiuni și a făcut propunerile de casare astfel ca la această dată avem
inventariate toate bunurile liceului inclusiv biblioteca. Au fost efectuate si casările necesare de către
comisia de casare.

COLABORĂRI
Am încheiat parteneriate și protocoale de colaborare cu Universitatea ”Transilvania” Brașov,
Universitatea București, IJP Brașov, Universitatea Cluj, ISJ Brașov, ISJ Sibiu, ISJ Alba, Centrul
Cultural Reduta.

Nr.1977/14.09.2017

REZULTATELE ELEVILOR LA CONCURSURI ȘCOLARE ÎN 2016-
2017

NR.
CRT
.

NUMELE ȘI PRENUMELE CLASA REZULTATUL CONCURSUL

1 Naghi Octavian (Prof. Vasile Silvia) VI Locul II Olimpiada de
educație
tehnologică-faza
județeană

2 Pop Alisa (prof. Anghel Adina) VI Locul III Târgul turistic
cultural și culinar
pentru o Europă
unită

3 Holban Leona (prof. Stoian Sorina) VI Locul I COMPER-
Matematică-faza
națională

4 Bășia Andrada (prof. Anghel Adina) VI Mențiune

Locul III

Mențiune

Sesiunea de
comunicări și
referate științifice;
Târgul turistic
cultural și culinar
pentru o Europă
unită
Sesiunea de
comunicări
științifice-istorie-
faza județeană

5 Dărău Cristiana (prof. Stoian Sorina
prof. Anghel Adina)

VI Mențiune

Locul III

COMPER-
Matematică-faza
județeană
Târgul turistic
cultural și culinar
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pentru o Europă
unită

6 Stratulat Alexandra (prof. Dumitrașcu
Adina)

XI E Premiul II-
Pagini web

”Grigore Moisil”-
faza județeană
(informatică)

7 Mocanu Cezar (prof. Dumitrașcu
Adina)

XI E Premiul I-
Prezentare
software

”Grigore Moisil”-
faza județeană
(informatică)

8 Gligor Teodor Vasile (prof.
Dumitrașcu Adina)

X E Premiul II-
Prezentare
software

”Grigore Moisil”-
faza județeană
(informatică)

9 Gligor Teodor Vasile (prof.
Dumitrașcu Adina)

X E Mențiunea I Olimpiada de
Tehnologia
informației-faza
județeană

10 Lechner Alice Mărăcineanu Casiana,
Avram Andreea,, Budianu Andreea,
Țânț Antonia, Piticea Elena (prof.
Anghel Adina)

XI F Premiul III Teatru Istoric ”24
Ianuarie”-faza
județeană

11 Moraru Cristina (prof. Anghel Adina) XI F Premiul III Olimpiada de
istorie-faza
județeană

12 Teherciu Roxana (prof. Anghel
Adina)

XI F Premiul III Sesiunea de
comunicări
științifice-faza
județeană

13 Vlad Andra (prof. Anghel Adina) X F Premiul II Sesiunea de
comunicări
științifice-faza
județeană

14 Garcea Cosmin (prof. Climescu
Taniușa)

XI D Mențiune 1 ”Adolf
Haimovici”-
matematică
aplicată, faza
județeană

15 Oncioiu Cristina (prof. Climescu
Taniușa)

XI D Mențiune 2 ”Adolf
Haimovici”-
matematică
aplicată, faza
județeană

16 Popa Iulia IX F Premiul II Concursul
Național de
literatură ”Orașul
meu”

17 Goran Tudor IX F Premiul III Concursul
Național de
literatură ”Orașul
meu”

18 Davidescu Mihai (prof. Frangu
Maria)

XI D Premiul III Olimpiada de
fizică-faza
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județeană
19 Crap Florin (prof. Langa Olivia) IX D Premiul I Simpozion

Internațional
”Educația
matematică în
context european
actual”

20 Bogdan Miruna
Ilie Maria

IX A Mențiune Simpozion
Internațional
”Educația
matematică în
context european
actual”

21 Mihăilă Felicia
Capriș Teodora

X A Premiul I Simpozion
Internațional
”Educația
matematică în
context european
actual”

22 Matei Nicoleta
Stan Alexandru

X B Premiul II Simpozion
Internațional
”Educația
matematică în
context european
actual”

23 Untaru David IX B Premiul II Olimpiada de TIC-
faza județeană

24 Duda Andreea
Dincă Maria Raffaella

IX D Locul II Sesiunea de
comunicări și
referate
științifice”Perspect
ive didactice
moderne în școala
mileniului 3”-faza
județeană

25 Moraru Patricia
Palamariu Tania

IX D Mențiune Sesiunea de
comunicări și
referate
științifice”Perspect
ive didactice
moderne în școala
mileniului 3”-faza
județeană

26 Gligor Ana Maria
Balan Denisa

X A Locul I Sesiunea de
comunicări și
referate
științifice”Perspect
ive didactice
moderne în școala
mileniului 3”-faza
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județeană
27 Mihăilă Felicia

Capriș Teodora
Bădilă Roxana

X A Locul II Sesiunea de
comunicări și
referate
științifice”Perspect
ive didactice
moderne în școala
mileniului 3”-faza
județeană

28 Saucă Giulia
Burcea Naomi
Olaru Diana

X A Mențiune Sesiunea de
comunicări și
referate
științifice”Perspect
ive didactice
moderne în școala
mileniului 3”-faza
județeană

29 Sitaru Tudor Cezar
Grumăzescu Robert
Lupu Adina

V Locul I Simpozionul
”Deschide
fereastra să respire
pământul”

30 Lazăr Denisa Marina
Turcan Bianca Miruna

V Locul II Simpozionul
”Deschide
fereastra să respire
pământul”

31 Prundar Andreea
Sava Alexia Elena

V Locul III Simpozionul
”Deschide
fereastra să respire
pământul”

32 Pastor Mara Andreea
Țurcanu Ina Maria

V Mențiune Simpozionul
”Deschide
fereastra să respire
pământul”

33 Bruss Sofia
Urzică Dragoș

V Locul I Simpozionul
”Deschide
fereastra să respire
pământul”

34 Anton Andrei Alexandru
Dinis-Gridian Dimitris

XI F Mențiune Simpozion
Internațional
”Educația
matematică în
context european
actual”

35 Paler Andrada
Nagy Andrada
Ivan Melania
Olaru Diana
Gligor Ana Maria

X A ”Arta și
matematica”-
desene

36 Bădilă Roxana (prof. Hăgătiș Jean) X A Premiul I ”Orașul meu de
suflet”
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37 Benga Sorina (prof.Zall Karin) X C Premiul I ”Orașul meu de
suflet”

38 Bruss Ana Sofia (prof.Zall Karin) XI A Premiul II ”Orașul meu de
suflet”

39 Bujoreanu Marius (prof.Zall Karin) IX D Premiul II ”Orașul meu de
suflet”

40 Comănelea Tudor (prof.Zall Karin) X C Premiul II ”Orașul meu de
suflet”

41 Condrea Gabriela (prof.Zall Karin) XI A Premiul II ”Orașul meu de
suflet”

42 Condriuc Ana-Maria (prof.Zall
Karin)

XI E Premiul I ”Orașul meu de
suflet”

43 Goran Tudor (prof. Drăghici
Mădălina)

IX F Premiul II ”Orașul meu de
suflet”

44 Mareș Emil (prof.Zall Karin) XI A Premiul I ”Orașul meu de
suflet”

45 Moraru Cristina (prof.Zall Karin) XI F Trofeu ”Orașul meu de
suflet”

46 Pascaru Emilia (prof.Zall Karin) X E Premiul II ”Orașul meu de
suflet”

47 Pîșeu Ioana (prof.Zall Karin) X C Premiul II ”Orașul meu de
suflet”

48 Platon Ana-Maria (prof.Zall Karin) IX F Premiul III ”Orașul meu de
suflet”

49 Popa Iulia (prof. Drăghici Mădălina) IX F Premiul II ”Orașul meu de
suflet”

50 Teherciu Roxana (prof.Zall Karin) XI F Premiul II ”Orașul meu de
suflet”

51 Penciu Vlad (prof. Nițu Cristina) X D Premiul III Olimpiada de
chimie-faza
județeană

52 Echipa baschet băieți:Grasu
Alexandru,Moroșanu Claudiu,Tănasă
Andrei,Tărâcă Cristian,Vartolomei
Adrian,Mareș Emil,Timuș
Valentin,Boronia Octavian,Popa
Vlad,Davidescu Mihai, Garcea
Cosmin (prof. Ganea Adriana)

Locul I Campionat de
baschet-faza
județeană

53 Naftan Ovidiu (prof.Moldovan
Cristina)

X D Premiul I Olimpiada de
geografie-faza
județeană

54 Sîrbu-Coadă George (prof.Moldovan
Cristina)

IX A Mențiune Olimpiada de
geografie-faza
județeană

55 Naftan Ovidiu
Grigor Ana-Maria
Grigor Teodor (prof.Moldovan
Cristina)

X D
X A
X E

Premiul I Sesiunea de
comunicări
științifice-faza
județeană

56 Bruss Sofia (prof.Moldovan Cristina) XI A Premiul III Sesiunea de
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comunicări
științifice-faza
județeană

57 Naftan Ovidiu (prof.Moldovan
Cristina)

Mențiune Olimpiada de
geografie-faza
națională

58 Pop Alisa (prof.Moldovan Cristina) VI Mențiune Olimpiada de
geografie Terra -
faza județeană

59 Muntean Cătălin,Ștefan Brad,Dărău
Cristiana (prof.Stoian Sorina)

VI Premiul III COMPER-
Matematică-faza
județeană

60 Holban Leona (prof. Munteanu
Adelina)

VI Mențiune ”Anatol
Ghermanschi”

61 Muntean Anca Elisabeta (prof.
Drăghici Mădălina)

IX A Locul I ”Anatol
Ghermanschi”

62 Alecu Eduard (prof. Mihalache Oana) XI F Mențiune Olimpiada de
limba engleză-faza
județeană

63 Ungureanu Francesca (prof. Balaban
Andrei )

X F Premiul III Olimpiada de
limba engleză-faza
județeană

64 Luca Alexandru, Ciucășel Antonia,
Radu Aneta (prof. Popa Corina )

X D
VIII

Mențiune Olimpiada de
limba engleză-faza
județeană

65 Crap Florin (prof. Mănescu Cristina IX D Mențiune Olimpiada de
limba engleză-faza
județeană

66 Ionescu Teodora IX B Mențiune Olimpiada de
limba spaniolă-
faza județeană

CONCLUZII
În concluzie putem afirma că anul școlar 2016-2017 s-a derulat in general in ceea ce privește
performanțele școlare in parametrii calitativi de bine, cu aspectele negative semnalate. Vor sta în
acest nou an școlar in atenția conducerii liceului urmatoarele priorități:
-diminuarea numărului de absențe nemotivate înregistrate de elevii
-pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale în vederea creșterii procentajului de note
peste nouă la examenele naționale;
-o mai bună colaborare cu familia din partea tuturor diriginților și o implicare reală a acestora in viața
colectivului de elevi pe care îi conduce;
-folosirea cât mai judicioasă a timpului de predare –învățare la clasă;
-obținerea de rezultate școlare superioare (mai multe medii generale peste 9) de către elevii de liceu;
-participarea la olimpiadele școlare cu o mai bună pregătire a elevilor dotați și capabili de
performanțe;
-valorificarea potențialului material și uman al școlii peantru obținerea de  performanțe școlare;
-respectarea tuturor procedurilor impuse de legea calității în toate sectoarele de activitate;
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-implicarea întregului personal al liceului, cadre didactice, personal auxiliar, elevi în respectarea
normelor privind reducerea fenomenului de violență în școală;
-efectuarea conform procedurilor a serviciului pe școală;
-respectarea cu strictețe a programului de activitate și sancționarea fără excepție, conform RI a
abențelor nemotivate elevi, dar și cadrele didactice;
-aplicarea tuturor procedurilor privind creșterea calității actului educațional;
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RAPORT  AL ACTIVITĂȚII DIDACTICE LA NIVELUL CATEDREI DE LIMBA ROMÂNĂ
ANUL ȘCOLAR 2016/2017

DOMENII CRITERII SUBDOMENII INDICATORI

A.

CAPACITATE
INSTITUTIONALA

a. a.STRUCTURI
INSTITUTIONALE,
ADMINISTRATIVE SI
MANAGERIALE

1. MANAGEMENT
STRATEGIC

1.1 S-a elaborat planul
managerial al catedrei pentru
anul școlar 2016-2017, care
prevede responsabilii
activităților propuse, precum
și modul de realizare al
acestora.

1.2 Unitatea școlară are o
organizare internă ierarhică,
pe compartimente, conform
organigramei școlare avizate
în C.P.

2. MANAGEMENT
OPERATIONAL

2.1 Unitatea  de învățământ
funcționează în două
schimburi, fiind un colegiu
ce asigură cursuri pentru
nivelul gimnazial, liceal și
postliceal

2.2 S-a respectat sistemul de
gestionare a informatiilor
/datele elevilor, care au fost
înregistrate, prelucrate și
utilizate conform
procedurilor

2.3 Au fost asigurate serviciile
medicale pentru elevi –
cabinet medical (am
informat elevii asupra
programului cabinetului
medical), ca profesor de
serviciu pe școalăs-au
supravegheat elevii

2.4 S-a asigurat securitatea
tuturor celor implicați în
activitatea școlară în timpul
desfășurării programului –
profesor de serviciu pe
școală.

2.5 Toate cadrele didactice au
asigurat  servicii de
orientate și consiliere
pentru elevi în cadrul
orelor de dirigenție și prin
colaborare cu psihologul
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școlii.
b.BAZA MATERIALA 1. SPATII

SCOLARE
1.1 Spațiile colegiului au fost

adecvate desfășurării
procesului instructiv-
educativ: săli luminoase,
călduroase și spațioase.

1.2 La nivelul catedrei există o
sală anexă, care a fost
amenajată și dotată
corespunzător în vederea
depozitării materialelor
didactice, precum și pentru
derularea orelor de pregătire
suplimentară cu elevii
participanți la olimpiadele
școlare sau alte concursuri
școlare. C.D.I. –ul este un
spațiu des folosit de elevi
pentru obținerea
informațiilor necesare
desfășurării orelor de limba
și literature română.

1.3 Spatiile școlare au fost
accesibile pentru toți elevii,
chiar și pentru cei cu
dizabilitați.

1.4 Spatiile școlare au fost
utilizate conform destinatiei
acestora: săli de clasă, Sala
festivă (lecții interactive
prin folosirea mijloacelor
TIC), precum și sala C.D.I.

2. SPATII
ADMINISTRATIV
E

2.1 Spațiile administrative
(serviciul secretariat și
contabilitate), dotate adecvat
destinației pe care o au,au
fost utilizate ori de câte ori
s-a impus

3. SPATIIAUXILIAR
E

3.3 Profesorii de limba și
literatura română au
utilizat spaţiul auxiliar
pentru catedra de Limba
şi Literatura Română
conform destinaţiei
acestuia: corectare
simulări, consultații
pentru elevi.

4. MATERIALE SI
MIJLOACELE DE

4.1 Institutia a fost dotată cu
mijloace de învățământ și cu



MINISTERUL EDUCAȚIEINAŢIONALE
COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII

“EMIL RACOVIŢĂ“
Str. Armoniei, nr. 6, Braşov

Tel: 0268.424.084
CUI: 29379248

INVATAMANT,
AUXILIARELE
CURRICULARE

auxiliare curriculare
adecvate : laptop la nivelul
fiecărei catedre, video-
proiectoare și carți.

4.2 Fondul bibliotecii este
insuficient dotat, iar în acest
sens am colaborat cu CDI şi
i-am incurajat si pe elevi sa
faca acest lucru

4.3 Dotarea cu tehnologie
informatică și de
comunicare a fost adecvata:
laptop la nivelul fiecărei
catedre, video- proiectoare.

4.4 Echipamentele, materialele,
mijlocele de invatamant si
auxiliarele curriculare au
fost accesilbile fiecărei
vârste, clase și profil.

5. DOCUMENTE
SCOLARE

5.1 Toate cadrele didactice au
utilizat documentele scolare
( cataloage, carnete de elev,
alte documente) conform
ROI si procedurilor in
vigoare

c.RESURSE UMANE 1.MANAGEMENTUL
PERSONALULUI

1.1 profesorii de limba română
au îndeplinit mai multe
funcții în cadrul colegiului,
după cum urmează :

Prof. A. Munteanu- membru al
C.A., de responsabil al ariei
curriculare Limbă și
comunicare, precum și al
catedrei de Limba și
literatura română a
coordonat activitatea
profesorilor de limba și
literatura română, franceză
și engleză prin informarea
la zi despre conținutul
scrisorilor metodice și
despre noutățile de la
întrunirile de microcerc. În
calitate de responsabil al
Comisiei de curriculum, a
îndrumat profesorii în
elaborarea propunerilor de
cursuri de tip CDȘ.

Prof. M. Drăghici – consilier
educativ
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Prof. I. Hăgătiș - membru al
Comisiei de inventar

B.

EFICACITATEA
EDUCATIONALA

a.CONȚINUTUL
PROGRAMELOR DE
STUDIU

1. OFERTA
EDUCATIONALA

1.1 Toți profesorii de limba
română au participat, în
cadrul C.P., la definirea
ofertei școlare pentru anul
2017-2018; au promovat
oferta educațională a
colegiului în rândul elevilor
absolvenți de gimnaziu.

1.2 Prof. A. Munteanu a
realizat parteneriate cu
Universitatea Transilvania,
Facultatea de alimentație
publică și turism-
saptămâna Școala altfel

2. CURRICULUM 2.1. Planificarile semestriale și
anuale au fost redactate în
conformitate cu programele
școlare aprobate de MEC. S-au
realizat PLANIFICARILE
CALENDARISTICE în
conformitate cu politicile
naționale, pornind de la nevoile
educabililor. Actualizarea
planificărilor în funcție de
realizarea curriculumului la
fiecare clasă la începutul
semestrului II. Proiectarea
activitatilor la clasa pornind de
la cerințele programei ,dar și în
funcție de nivelul de pregatire al
elevilor clasei, constatat prin
aplicarea de teste inițiale la
începutul fiecărui an școlar.
TESTE INITIALE
-aplicarea testelor la toate
clasele
-corectarea testelor și
interpretarea rezultatelor; raport
întocmit, referitor la:

 identificarea nivelului
pregatirii elevilor;

 identificarea nevoilor
educabililor;

 măsuri remediale.
Proiectarea TC si CDS se
realizeaza pornind de la nevoile
identificate si de la politicile
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nationale, județene si locale.
Proiectarea curriculara ia în
considerare achizițiile
anterioare ale educabililor,
asigurând dezvoltarea laturii
aplicative, practice a
competențelor dezvoltate.
Activitățile de predare, invățare
si evaluare au fost proiectate in
echipa la nivelul cadrelor
didactice si al ariilor
curriculare. Beneficiarii
relevanți pentru unitatea școlară
au fost implicați in proiectarea
activitatilor de învățare, predare
si evaluare.

2.2. Realizarea curriculum-ului
a constat în desfășurarea de ore
din T.C., cât și din C.D.Ș. S-a
realizat procesul de predare-
învățare aplicând metodologii
centrate pe nevoile elevilor,
îmbinând cunoștințele acestora
atât în activități curriculare, cât
și extracurriculare. Invățarea și
formarea competențelor
specifice au fost realizate prin
folosirea metodelor activ-
participative, ținând cont de
stilurile de învățare și
inteligențele multiple ale
elevilor. Modalităţile de
realizare a caracterului practic-
aplicativ în predare au fost
următoarele:

- învăţarea centrată pe
elev;

-abordarea stilurilor de
predare (vizual, auditiv,
practic/kinetic);

-abordarea conţinuturilor
din perspectiva metodelor activ-
participative;

-aplicarea pe scară tot
mai largă a jocului didactic;

-predarea integrată
(interdisciplinară,
pluridisciplinară,
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transdisciplinară);
-învăţarea în cooperare;

Toți membrii catedrei de limba
și literatura română au aplicat
metodologii didactice centrate
pe educabili, au utilizat
achizițiile anterioare ale
educabililor în activitățile
curriculare și extracurriculare.
Elementele specifice ale
minoritatilor etnice, religioase
sau de altă naturăau fost
utilizate în procesul de predare,
învățare si evaluare. Resursele
didactice au raspuns cerințelor
educabililor sau părintilor
privind acordarea de sprijin
individual în învățare. Astfel, ei
au  realizat pregatire
suplimentară pentru examenele
naționale, cu elevii din clasa a
VIII-a și a XII-a.

b.REZULTATELE
INVATARII

1. PERFORMANTEL
E SCOLARE

1.1. S-a realizat procesul de
evaluare al elevilor în
funcție de realizarea
obiectivelor stabilite la
clasă. Au fost prezentate
elevilor din timp
metodele și criteriile de
evaluare; s-a încurajat
autoevaluarea și
interevaluarea.  Notele au
fost comunicate elevilor
și trecute apoi în catalog
și în carnetele de note.
De asemenea:

 Au fost notati ritmic
elevii fiecarei clase la
intervale pe cât posibil
egale asigurând astfel
transparența evaluării.

 Au fost respectate
reglementările privind
numărul minim de note

 Au fost utilizateinstrumente
de evaluare continuă

 Fiecare test a avut barem de
corectare și notare

 Fiecare evaluare a fost
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însoțită de motivarea
notelor acordate în
termeni accesibili atât
elevilor cât şi părinţilor

 Au fost aplicate
insrumente de evaluare
inițială- test predictive;
acestea au fost urmate
de analiza rezultatelor,
interpretarea lor și
stabilirea unui plan
remedial.

-S-au aplicat atât metode de
evaluare tradiționale (teste si
teste fulger), cât și metode de
evaluare alternativă ( proiect,
portofoliu, expoziții, concursuri
școlare)

-s-a evaluat gradul de
satisfacție al beneficiarilor
educației pe baza unor
chestionare aplicate elevilor

Elevii posedă portofolii pe care le
actualizează constant.

1.2.   Cu elevii clasei a XII-a ,
am obținut promovabilitate
100% la Testarea Națională, iar
la examenul de Bacalaureat,
sesiunea de vară- iulie 2017-
98,78%

2.PERFORMANTE
EXTRASCOLARE

Profesorii de limba si literatura
romana , din CER, au participat
la toate activitatile importante
ale scolii: Ziua Liceului, Balul
Bobocilor, Targul de Craciun,
Spectacol caritabil, Banchetul
Absolvenților.

-cunoasterea elevilor;
-oferirea de

alternative pentru petrecerea
timpului liber;
Profesorii de limba si literatura
romana, din CER au organizat
activitati extracurriculare în
cadrul săptămânii „Să știi mai
multe, să fii mai bun”:

-activități atractive cu
elevii: excursii tematice;
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-cunoasterea elevilor,
alternative pentru petrecerea
timpului liber;

-activități interesante și
atractive cu
elevii

-prof.A. Munteanu -a
realizat
ateliere de
scriere
creatoare  cu
elevii claselor
a V-a precum
a VI-a:
„Basmul
meu”; „Prima
mea
scrisoare”

-s-a implicat în relizarea
„Zilei şcolii”,
fiind unul
dintre
organizatorii
Festivităţii de
întâmpinare a
bobocilor,
eveniment care
a avut loc cu
această ocazie
-a îndrumat şi
participat cu
lucrari de
creaţie literară
la Concursul de
creație literară
„Anatol
Ghermanschi”,
la care a
obținut
mențiune, cu
eleva Holban
Leona, din
clasa a VI-a

-prof. M. Drăghici- În calitate
de consilier educativ a realizat
parteneriate cu Universitatea
Transilvania din Brașov,
precum și cu instituții private în
vederea obținerii de
sponsorizări pentru Concursul
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de creație literară„Anatol
Ghermanschi” . Aparticipat
împreună cu elevii clasei a VII-
a la un proiect de creație
tematică organizat de
Universitatea „Lucian Blaga ”
din Sibiu. Elevii au fost
premiați pentru activitatea lor
creativă. A coordonat, împreună
cu doamna profesor Adelina
Munteanu, Concursul de
Creație: „Anatol Ghermanschi –
Daniel Drăgan”

- A
coordonat activitatea de creație
a patru elevi care au obținut
rezultate meritorii la concursuri
naționale și internaționale de
creație literară: Popa Iulia –
premiul al II-lea( clasa a IX-a
F), Platon Ana-premiul al III-lea
(clasa a IX-a F) și Goran Tudor-
premiul al III-lea (clasa a IX-a
F) în cadrul concursului
internațional „Orașul sufletului
meu”. Am coordonat activitatea
elevei Munteanu Anca Elisabeta
la Concursul național de creație
„Anatol Ghermanschi – Daniel
Drăgan”, eleva a obținul
Premiul I la secțiunea Poezie-
liceu.

- a participatîn
cadrul Facultății de
Automaticăși
Calculatoare, precum și
în cadrul Facultății de
Construcții împreună cu
elevii clasei a XII– a E
(Colegiul Emil Racoviță
Brașov) la cursuri și
seminare demonstrative

-vizita la Muzeul de Etnografie
Brasov

-vizita la Muzeul de
Arta Brasov;
-tur al Brasovului vechi
cu vizitarea obiectivelor
turistice
-vizionare de filme la



MINISTERUL EDUCAȚIEINAŢIONALE
COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII

“EMIL RACOVIŢĂ“
Str. Armoniei, nr. 6, Braşov

Tel: 0268.424.084
CUI: 29379248

Colegiul Emil Racovita
Brasov ;
-vizionare spectacol de
teatru;

Prof. K. Zall- a realizat ateliere
de scriere creatoare  cu elevii clasei a IX-a D

-a organizat
activităţi extracurriculare cu
membrii Cercului de
dramaturgie

pe care l-a în fiinţat în
anul  şcolar 2015-2016

-a organizat o
excursie la  împreună cu elevii
din mai multe clase, în cadrul
proiectului “Romanul Ultima
noapte de dragoste, întâia
noapte de război – între
literatură şi istorie”.

- a organizat
activităţii extracurriculare de
vizionare a spectacolului
“Bărbierul din Sevilla” la Opera
Braşov
- s-a implicat în relizarea „Zilei
şcolii”, fiind unul dintre
organizatorii Festivităţii de
întâmpinare a bobocilor,
eveniment care a avut loc cu
această ocazie
- a participat împreună cu elevii
claselor a XI-a D şi a XI-a Ela
activitatea organizată de ISJ
Braşov cu ocazia sărbătoririi
Zilei Naţionale a României

C. ACTIVITATE DE
CERCETARE
STIITIFICA SAU
METODICA
DUPA CAZ

1. ACTIVITATEA
STIINTIFICA SI
METODICA

1.1. Activitatea științifică la
nivelul catedrei s-a derulat
prin documentare continuă,
actualizare și dobândire de
noi cunoștințe, fapt
evidențiat de multitudinea
și diversitatea fișelor de
lucru/ învățare/evaluare

1.2. Activitatea metodică a
constat în participarea la
tóate acțiunile metodice
organizate la nivelul I.S.J.
Brașov: consfătuiri
județene, ședințe de
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microcerc (cea din
octombrie 2016 s-a
derulat chiar la sediul
colegiului CER)

 Tóate cadrele didactice
au avut activitate de
evaluator la faza locală a
Olimpiadei de Limba şi
Literatura Română

 Ședințe de catedră-
schimb de experienta,
asigurarea circulatiei
informatiilor.

d.ACTIVITATEA
FINANCIARA A
ORGANIZATIEI

1.ACTIVITATEA
FINANCIARA

-

C.

MANAGEMENTU
L CALITATII

a. STRATEGII SI
PRODCEDURI
PENTRU
ASIGURAREA
CALITATII

1.
AUTOEVALUAREA
INSTITUTIONALA

-

2.MANAGEMNETUL
CALITATII AL
NIVELUL
ORGANIZATIEI

2.1. toate cadrele didactice au
aplicat procedurile interne de
asigurare a calității
2.2. doamna prof. A. Munteanu
a  participat la sesiuni de
comunicare științifică, la nivelul
I.S.J.Brașov

b.PROCEDURI
PRIVIND INITIEREA,
MONITORIZAREA SI
REVIZUIREA
PERIODICA A
PROGRAMELOR SI
ACTIVITATILOR
DESFASURATE

1.REVIZUIREA
PERIODICA A
OFERTEI SCOLARE

1.1. Oferta școlară la nivelul
colegiului se stabilește în
fiecare an școlar prin aplicarea
de chestionare de interese
elevilor. Și în anul școlar 2016-
2017 elevii au optat pentru acele
ore de tip CDȘ care au
corespuns așteptărilor lor.
- la clasele a XI-a B și  a XII-a
D, elevii au parcurs, de-a lungul
unui an școlar, cursul
„Elemente de teorie literară
aplicată”- prof. A. Munteanu
-Doamna prof. Drăghici
Mădălina a desfășurat cursuri
opționale la clasele a VII-a , a
XII-aE și a XII-aF .

C.  PROCEDURI SI
OBIECTIVE SI
TRANSPARENTE DE
EVALUARE A
INVATARII

1.OPTIMIZAREA
PROCEDURILOR DE
EVALUARE A
ÎNVĂȚĂRII

1.1. Profsorii de limba și
literatura română au
optimizat evaluarea învățării
prin:
 aplicarea unor

metode varíate de
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evaluare la fiecare
clasă

 construirea unui
plan de măsuri
pentru îmbunătățirea
activităților
desfășurate

 feedback-ul activităților
desfășurate

 revizuirea procedurilor
de evaluare pe baza
analizei progresului

 corelarea rezultatelor
obținute la simularea
examenului de
bacalaureat cu
următoarele activități de
învățare/evaluare

d.PROCEDURI DE
EVALUARE
PERIODICA A
CALITATII CORPULUI
PROFESORAL

1.EVALUAREA
CORPULUI
PROFESORAL

1.1. Calitatea activității
didactice la nivelul
catedrei de limba și
literatura română a fost
evidențiată de:
 fișa de evaluare a

activității
didactice din
anul școlar 2016-
2017, prin care
cei mai mulți am
obținut
calificativul
FOARTE BINE,
(prof. M.
Mărcușan-
BINE)

 Teste pentru
sondarea opiniei
beneficiarilor.

 întocmirea
raportului de
autoevaluare;

 completarea
portofoliului
personal;

 monitorizarea
rezultatelor
obtinute în
activitatea cu
elevii;

 feedback-ul
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obținut de la
beneficiari.

e.ACCESIBILITATEA
REURSELOR
ADECVATE
INVATARII

1. OPTIMIZAREA
ACCESULUI LA
RESURSELE
EDUCATIONALE

1.1. Asigurarea caracterului
aplicativ al predarii/învățării
s-a realizat prin
accesibilitatea resurselor
media:
 utilizarea resurselor

informatice
(cabinetul de
informatică)

 utilizarea soft-urilor
educaționale,

 utilizrea tablei
SMART

 utilizarea
videoproiectorului
în cazul
prezentărilor
realizate  de mine
sau de elevi

f.BAZA DE DATE
ACTUALIZATA
SISTEMATIC,
REFERITOARE LA
ASIGURAREA
INTERNA A CALITATII

1.CONSTITUIREA SI
ACTUALIZAREA
BAZEI DE DATE A
ORGAN IZATIEI

1.1. Toți profesorii de limba și
literatura română din CER sunt
și diriginți; astfel, au contribuit
la formarea bazei de date a
unității școlare prin:
 completarea situației

statistice de la începutul
fiecărui an școlar/
semestru

 furnizarea  serviciului
secretariat a tuturor
datelor despre
corigențele elevilor

 întocmirea bazei de date
pentru obținerea
legitimațiilor de
călătorie pentru elevi.

g.TRANSPARENTA
INFORMATIILOR DE
INTERES PUBLIC CU
PRIVIRE LA
PROGRAMELDE
STUDII SI DUPA CAZ,
CERTIFICATELE,
DIPLOMELE SI
CALIFICARILE
OFERITEE

1.ASIGURAREA
ACCESULUI LA
INFORMATIE A
PERSOANELOR SI
INSTITUTIILOR
INTERESATE

1.1. Toți profesorii de limba și
literatura română din CER
au promovat oferta
educațională a școlii în
rândul elevilor absolvenți
de gimnaziu, precum și în
discțiile cu părinții
acestora.

h.FUNCTIONALITATE
A STRUCTURILOR DE
ASIGURARE A
CALITATII EDUCATIEI

1.FUNCTIONAREA
STRUCTURILOR
RESPONSABILE  CU
EVALUAREA

-
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CONFORM LEGII INTERNA A
CALITATII

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
CATEDREI DE MATEMATICA

Anul scolar 2016-2017

DOMENII CRITERII SUBDOMENII INDICATORI

A.

CAPACIT
ATE

INSTITUT
IONALA

b. a.STRUCTURI
INSTITUTIONALE,
ADMINISTRATIVE SI
MANAGERIALE

3. MANAGEME
NT
STRATEGIC

1.3 Documentele specific exista in dosarul
catedrei (documente proiective, planificari,
optionale propuse,proiecte de dezvoltare si
plan de implementare)
1.4 Organizarea interna a unitatii de inatamant
– conform ROI
1.5 Sistemul de comunicare interna si externa
functioneaza conform ROI

4. MANAGEME
NT
OPERATION
AL

4.1 Functionarea  curenta a unitatii de
invatamant – conform ROI

4.2 Sistemul de gestionare a informatiei-
coform procedurilor

4.3 au fost asigurate serviciile
medicalepentruelevi – cabinet medical,
supravegherea elevilor de profesori de
serviciu pe scoala cf.planificarii

4.4 s-a asigurat securitatea   in activitatea
scolara in timpul desfasurarii programului
– profesor de serviciu pe scoala

4.5 s-au asigurat serviciile de orientate si
consiliere pentru elevi in cadrul   orelor de
dirigentie si  prin colaborare cu psihologul
scolii:prof.Marinescu Laura

b.BAZA MATERIALA 6. SPATII
SCOLARE

6.1 Spatiile au fost adecvate desfasurarii
procesului   instructiv-educativ

6.2 Dotarea spatiilor scolare a fost  conform
destinatiei acestora

7. SPATII
ADMINISTR
ATIVE

7.1 spatiile administrative au fost utilizate
conform destinatiei acestora

8. SPATIIAUXI
LIARE

8.1 Nu  exista  spațiu auxiliar pentru catedra
de MATEMATICA

9. MATERIALE
SI
MIJLOACEL
E DE
INVATAMA
NT,
AUXILIARE
LE
CURRICULA
RE

9.1 institutia a fost dotata cu mijloace de
invatamant si cu auxiliare curriculare
adecvate

9.2 fondul bibliotecii este suficient dotat cu
cărți de specialitate, dar nu sunt manuale
pt.  clasele de uman(pe viitor poate fi
îmbunătățit)

9.3 dotarea cu tehnologia informatica si de
comuniccare a fost adecvata folosindu-se
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de cele mai multe ori aparatura din sala
festivă

9.4 echipamentele, materialele, mijlocele de
invatamant si auxiliarele curriculare au
fost accesilbile tuturor elevilor

10. DOCUMENT
E SCOLARE

10.1 au fost utilizate documentele
scolare ( cataloage, carnete de elev, alte
documente conform ROI si proccedurilor
in vigoare)

c.RESURSE UMANE 1.
MANAGEMEN
TUL
PERSONALUL
UI

 Catedra de Matematicaa fostalcatuitădin 7
profesori:

-ClimescuTaniusa- prof.grd. I -Pruna-Tarcan
Silvia- prof.grd.I -Anea Simona prof.grd.I/
-Fratiloiu Claudiu-prof.grd.I -Mirica
Lelioara-prof.grd.I             (completare catedra)
-Stoian Sorina-prof.dr. -Barabas David-
prof.grd.II

 Raport de autoevaluare în anul  şcolar
2016/2017-termen 15 iul.2017

 Raport de activitate al Comisiei Metodice
pentru  anul şcolar 2016/ 2017 cf.
standardelor si indicatorilor de
performanta CEAC-toti -prof.-termen:15
sept.2017/resp.de catedra:T.Climescu-
term.2oct.2017

 Completarea dosarului
catedrei:prof.T.Climescu-permanent

a.CONTINUTUL
PROGRAMELOR DE
STUDIU

3. OFERTA
EDUCATION
ALA

 Promovarea propunerilor  de
cursurioptionale (CDȘ) la clase.Încadrul
catedrei de MATE.s-au pp.opt:”Metode de
rezolvare a problemelor de geometrie”-
cls.12 –a prof.Climescu T. si Fratiloiu
Cl.cls.11-a “Functii si
ecuatii”prof.ClimescuT ,Mirica L.si
PrunaS., ”Matem.aplicata”-cls.8-a
prof.dr.Stoian S.,’’Astronomie si
astrologie”,”Istoria matematicii” si”
Polinoame cu coeficienti complecsi”
ptr.cls.12,9,11-prof .Barabas David.

4. CURRICULU
M

Planificarile semestriale si anuale au fost redactate
in conformitate cu programele aprobate de
MEC.Am realizat planificările calendaristice in
conformitatecupoliticilenaționale, pornind de la
nevoileeducabililor.Actualizareaplanificărilor
infuncție de realizareacurriculumuluila
fiecareclasă la
începutulsemestruluiII.Proiectareaactivitatilor la
clasapornind de la cerinteleprogrameidar si in
functie de nivelul de pregatire al elevilorclasei.
Programele CDS au fost conforme cu programele
de studiu pentru diferite clase si nivele de studiu.
Acestea au fost inregistrate la secretariatul scolii
sau aprobate de inspectorul de specialitate.
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TESTE INITIALE
-aplicarea testelor la clasele a V-a, a IX-a , a XII
a- la cele la care s-a schimbatprofesorul.
-corectarea testelor si  interpretarea rezultatelor
-raportintocmit pentru aceste clase caresarealizeze:

 Identificarea nevoilor educabililor
 Plan de măsuri remediale.

Realizareaprocesului de predare – invatare:
-utilizareametodelor eficiente
pentrurealizareaorelor: metode active de predare,
crestereacaracteruluiaplicativ al
predariiprinutilizareaeficienta a resurselorşi a
bazeilogistice;

-utilizareasoft-
uriloreducationalepentrurealizareaorelor
de curs;

-ore de matematicaatractive si eficiente;
-
crestereainteresuluielevilorpentrustudiulmatematic
ii
-parcurgereaintegralăa materiei;

-utilizareaeficientă a mijloacelordin dotare
Consultatii, meditatii in vedereaparticipării la
exameneșiconcursurișcolareşipentrusprijinireaelev
ilorcudificultăţi-toti prof.-permanentcf.planificarii
-selectarea si pregatireaelevilorpentruparticiparea
la fazajudețeană a Concursului de
matem.aplicata’’ADOLF
HAIMOVICI’’:prof.T.Climescu-elevii : Garcea
Cosmin si Oncioiu Cristina din cls.11-a
D,prof.Stoian S.-Olimpiada de
mate.,Comper,Fatiloiu CL. Si prof .Pruna S. –
Olimpiada de mate.faza pe scoala etc.

b.REZULTATELE
INVATARII

2. PERFORMAN
TELE
SCOLARE

 Realizareaprocesului de evaluare:
-utilizareaautoevaluarii si interevaluarii  in
activitatile de invatare;
-notarearitmica a elevilor;
-evaluări pe baza unorfişe de observaţie ale
elevilor pe parcursulorelor
-realizarea de evaluarisumative;
-utilizareaunorforme alternative de evaluare.
-progresulșcolar al elevilor;
-asigurareatransparenţeicriteriilor de notare
-portofoliulelevului.

 Simulareaexamenului de bacalaureat –
corectarealucrărilorrealizate de elevi

-pregatireasuplimentara a
elevilordinclaseleterminalepentruprezentarea la
examenulde Bacalaureat 2017.

 Raportprivindrezultateleelevilor la
Simulareaexamenului de bacalaureat

-
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prezentarearezultatelorobținuteelevilorșipărințilorș
istabilirea de măsuriremediale

 Examen de Bacalaureat 2017-
promovabilitate 100%

OLIMPIADA  DE MATEMATICA-
fazajud

PREMIUL III GaralbatinRares Cls.aV-a Stoian S.

MENTIUNE DumitruAndreea

CONCURSUL
NAT.COMPER

ETAPA
JUD

PREMIUL I GaralbatinRares

PREMIUL III TOMA ALEXIA

HOLBAN
LEONA

Cls.aVI-
a

NAGHI
OCTAVIAN

STEFAN BRAD

MENTIUNE BrânzăMiruna Cls.aV-a

MihaiDhalia
Dărău Cristina Cls.aVI-

aMunteanuCătăli
n

ETAPA
NAT

PREMIUL I Holban Leona Cls.aV-a

PREMIUL III GaralbatinRares

CONC. NAT. DE MATE. APLICATA
ADOLF HAIMOVICI
ET JUDETEANA

MENTIUNE Garcea Cosmin Cls.aXI-
a D
Climescu
T.

ClimescuT.

Oncioiu Cristina

2.PERFORMANTE
EXTRACSOLARE

 Participareaprofesorilor de
mate.latoateactivitatile importante ale scolii:
ZiuaLiceului, BalulBobocilor, Targul de
Craciun, Spectacolcaritabil, Banchetul
absolvenților.

-cunoastereaelevilor;
-oferirea de
alternativepentrupetrecereatimpuluiliber;

 Organizarea de activitati
extracurriculareîncadrulsăptămânii
„Săștiimai multe, săfiimaibun”:

-activitățiatractivecu elevii: excursii tematice
-cunoastereaelevilor,
alternativepentrupetrecereatimpuluiliber;
-activități interesante și atractivecuelevii

TOTI
PROFESORII
CATEDREI

 Tg.Cracin-colectare
de fonduri

 Excursie la

T
o
t
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SIBIU,VAMA
BUZAULUI cu
cls.11ª A,B,D,F,a10a
D,F

 Exc.Alba-Iulia ,
Sibiu  Pietrele lui
Solomon ,cu clsa8a

 Exc.Iasi,Maramures
 Exc.Predeal-cls 9aE

 Vizionari de
spectacole la cinema
CORESI,teatrul
SICA
ALEXANDRESCU,
Centrul cultural
REDUTA,Opera
BV.

i

p
r
o
f
.

d
i
r
i
g
i
n
t
i
C
l
i
m
e
s
c
u
,
M
i
r
i
c
ă
S
t
o
i
a
n
.
S
P
r
u
n
a

S
.
F
a
t
i
l
o
i
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u
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l
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f
.
d
e

m
a
t
e

 parteneriat educational
cu Univ.” Alex.Ioan
Cuza”-IASI

 parteneriat cu Centul
Scolar de Educatie
incluziva-BRADET

P
r
u
n
a
-
T
a
r
c
a
n

S
i
l
v
i
a

 parteneriat cu Centrul de
Excelenta Bv.

F
r
a
t
i
l
o
i
u

C
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l
a
u
d
i
u

S
t
o
i
a
n

S
o
r
i
n
a

 parteneriat educational
cu Facultatea de
Psiholgie si  Stiintele
Educatiei din cadrul
Universitatii
”Transilvania”BV

B
a
r
a
b
a
s

D
a
v
i
d

C. ACTIVITATE DE
CERCETARESTIITIFIC
A SAU METODICA
DUPA CAZ

1. ACTIVITATEA
STIINTIFICA SI
METODICA

 participarea la activitatile metodice
organizate la nivelul I.S.J. BV.;

 activitate de evaluatori la fazajudeteana a
Olimpiadei de mate etc.

 Ședințe de catedră-schimb de experienta,
asigurareacirculatieiinformatiilor.

 Elaborare de subiecte pt. fazajudețeană a
olimpiadei de
matem.(Prof.Stoianșiprof.Fratiloiu Cl.)

d.ACTIVITATEA
FINANCIARA A
ORGANIZATIEI

1.ACTIVITATEA
FINANCIARA

 colectare de fonduri in cadrulactiuniiTargul
de Craciun

a. STRATEGII SI
PRODCEDURI
PENTRU
ASIGURAREA
CALITATII

1. AUTOEVALUAREA
INSTITUTIONALA

 Conform procedurilor in vigoaresi ROI
2.MANAGEMNETUL
CALITATII AL
NIVELUL

 Conform procedurilor in vigoaresi ROI
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C.

MANAGE
MENTUL
CALITATI

I

ORGANIZATIEI
b.PROCEDURI
PRIVIND INITIEREA,
MONITORIZAREA SI
REVIZUIREA
PERIODICA A
PROGRAMELOR SI
ACTIVITATILOR
DESFASURATE

1.REVIZUIREA
PERIODICA A
OFERTEI SCOLARE

 Monitorizareasatisfacțieibeneficiarilor
 Feedback-ulactivităților CDŞ desfășurate
 Consilierea elevilorînalegereacursurilor
 plan de

măsuripentruîmbunătățireaactivitățilordesfăș
urate

 propuneri de cursuriopţionaleînfuncţie de
interesulelevilor

 opțiuni conform
preferințelorșinevoiloreducabililor

C.  PROCEDURI SI
OBIECTIVE SI
TRANSPARENTE DE
EVALUARE A
INVATARII

1.OPTIMIZAREA
PROCEDURILOR DE
EVALUARE A
CALITATII

 plan de
măsuripentruîmbunătățireaactivitățilordesfăș
urate

 propuneri de cursuriopţionaleînfuncţie de
interesulelevilor

 opțiuni conform
preferințelorșinevoiloreducabililor

 monitorizareasatisfacțieibeneficiarilor
 feedback-ulactivitățilordesfășurate
 revizuireaprocedurilor de evaluare pe baza

analizeiprogresului
 Utilizareaunor forme alternative de

evaluare.
d.PROCEDURI DE
EVALUARE
PERIODICA A
CALITATII
CORPULUI
PROFESORAL

1.EVALUAREA
CORPULUI
DIDACTIC

 Cunoastereacerințelorfișei de evaluare
anuală

 Completareafișei de evaluare anuală
 Respectareacalendaruluievaluăriicadrelordid

actice
 Teste pentrusondareaopinieibeneficiarilor.
 întocmirearaportului de autoevaluare;
 completareaportofoliul personal;
 monitorizarearezultatelorobtinute in

activitatea cu elevii;
 feedback-ulobținut de la beneficiari.

e.ACCESIBILITATEA
REURSELOR
ADECVATE
INVATARII

1. OPTIMIZAREA
ACCESULUI LA
RESURSELE
EDUCATIONALE

 Sedinte de catedra
 Utilizareabazeiinformatice a scolii
 Utilizareamanualeloradecvatefilierei /

specializărilorcaracteristiceşcoliinoastredin
oferta manualeloravizate de MEN

 Utilizareaculegerilorpentruexamenul de
bacalaureatadecvate

 Asigurareacaracteruluiaplicativ al
predariiprinutilizarearesurselor informatice

 Utilizareasoft-uriloreducationale, simulari
pe calculator in realizareaorelor

 Utilizareavideoproiectoruluiîncazulprezentă
rilorrealizate de profesorisauelevi

f.BAZA DE DATE
ACTUALIZATA
SISTEMATIC,
REFERITOARE LA
ASIGURAREA
INTERNA A
CALITATII

1.CONSTITUIREA SI
ACTUALIZAREA
BAZEI DE DATE A
ORGAN IZATIEI

 Completareacaietuluidirigintelui
 Completareadosaruluipersonal
 Completarea de

formularepentruactualizareabazei de date a
scolii
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g.TRANSPARENTA
INFORMATIILOR DE
INTERES PUBLIC CU
PRIVIRE LA
PROGRAMELDE
STUDII SI DUPA CAZ,
CERTIFICATELE,
DIPLOMELE SI
CALIFICARILE
OFERITEE

1.ASIGURAREA
ACCESULUI LA
INFORMATIE A
PERSOANELOR SI
INSTITUTIILOR
INTERESATE

 Utilizareabazeiinformatice a scolii
 Asigurareacaracteruluiaplicativ al

predariiprinutilizarearesurselor informatice
 Utilizareasoft-uriloreducationale, simulari

pe calculator in realizareaorelor

h.FUNCTIONALITATE
A STRUCTURILOR DE
ASIGURARE A
CALITATII
EDUCATIEI
CONFORM LEGII

1.FUNCTIONAREA
STRUCTURILOR
RESPONSABILE CU
EVALUAREA
INTERNA A
CALITATII

 Conform procedurilor in vigoaresi ROI
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CATEDREI DE FIZICĂ
AN ȘCOLAR 2016/2017

DOMENII /
CRITERII

SUBDOMENII /
INDICATORI

ACTIVITĂȚI
DESFAȘURAT

E

PROFESORI
IMPLICAȚI

REZULTATE
/ EFECTELE
ACTIVITĂȚI

LOR

A.CAPACITATE
INSTITUȚIONAL
Ă

a.Structuri
instituționale,
administrative și
manageriale

1.MANAGEMEN
TUL STRATEGIC
1.1.Existența,
structura și
conținutul
documentelor
proiective

●Întocmirea
documentelor
specifice
catedrei: plan
managerial, plan
de activități
●Întocmirea
planificărilor
calendaristice
anuale și
semestriale
pentru fiecare
clasă
●Întocmirea
planificărilor
unităților de
învățarepentru
fiecare an de
studiu

-prof. G.
FLOREA
-toți prof. de
fizică
-toți prof. de
fizică

-îmbunătățirea
și
eficientizarea
activității;
-organizarea
activității

1.2.Organizarea
internă a unității de
învățământ

●Cunoașterea și
respectarea ROI
●Prelucrarea
prevederilor ROI
elevilor și
părinților
●Efectuarea
tuturor orelor
conform orarului
liceului

-toți prof. de
fizică și prof.
diriginți

-buna
desfășurare a
tuturor
activităților

1.3.Existența și
funcționarea
sistemului de
comunicare internă
și externă

●Respectarea
procedurilor
interne specifice
privind
comunicarea
internă
●Utilizarea site-
ului liceului
●Descărcarea  pe
telefon a
sistemului
informatic de

-toți prof. de
fizică

-buna
desfășurare a
tuturor
activităților
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comunicare
rapidă EduPage
●Participarea la
toate activitățile
metodice
organizate de ISJ
Bv

2.MANAGEMEN
T
OPERAȚIONAL
2.1.Funcționarea
curentă a unității de
învățământ

●Respectarea
orarului liceului
●Cunoaștere și
respectarea ROI
●Participarea la
toate activitățile
școlii
●Efectuarea
serviciului pe
școală

-toți prof. de
fizică

-buna
desfășurare a
tuturor
activităților
-monitorizarea
permanentă a
comportament
ului elevilor.

2.2.Sistemul de
gestionare a
informației

●Respectarea
procedurilor
interne specifice
privind
comunicarea
internă

-toți prof. de
fizică

2.3.Asigurarea
serviciilor medicale
pentru elevi
2.4.Asigurarea
securității tuturor
celor implicați în
activitatea școlară,
în timpul
desfășurării
programului

●Participarea la
instructajele
periodice de
protecția și
securitatea
muncii
●Efectuarea
serviciului pe
școală conform
planificării
●Efectuarea
instructajului de
Protecția și
Securitatea
Muncii în
laboratorul de
fizică
●Colaborarea cu
cabinetul
medical

-toți prof. de
fizică

-prof. dirig.

-asigurarea
securității în
desfășurarea
tuturor
activităților

2.5.Asigurarea
serviciilor de
orientare și
consiliere pentru
elevi

●Colaborarea cu
cabinetul
psihologic
●Realizarea de
parteneriate și
întâlniri cu
personalități din

-toți prof. de
fizică

-cunoașterea
elevilor
-orientarea
elevilor în
alegerea
carierei
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diverse domenii

b.Baza materială
1.SPAȚII
ȘCOLARE
1.1.Existența și
caracteristicile
spațiilor școlare

●Organizarea
eficientă a
activității
laboratorului de
fizică:
-funcționarea
laboratorului pe
baza unui orar
propriu
-fișa postului
laborantului

-respons.
laborator
-toți prof.

-eficientizarea
activității

1.2.Dotarea spațiilor
școlare

●Menținerea  în
stare de
funcționare a
truselor de fizică,
aparaturii,
calculatorului,
videopr.,tablei
inteligente.
●Realizarea
activității anuale
de inventariere

-toți prof.,
-laborant

-creșterea
caracterului
aplicativ al
predării

1.4.Utilizarea
spațiilor școlare

●Funcționarea
laboratorului pe
baza orarului
școlii și a
orarului propriu
●Utilizarea Sălii
Festive în
realizarea unor
ore interesante și
moderne

-toți prof. -utilizarea
eficientă a
bazei
materiale

3.SPAȚII
AUXILIARE
3.1.Existența,
caracteristicile și
funcționalitatea
spațiilor auxiliare

●Existența
anexei
laboratorului
●Organizarea
eficientă a
spațiului din
anexă și a
truselor pentru
experimente
●Efectuarea de
reparații și
igienizare a
spațiului

-laborant

-administrația
liceului

-utilizarea
eficientă a
bazei
materiale

3.3.Utilizarea
spațiilor auxiliare

●Depozitarea
mijloacelor de

-laborant -utilizarea
eficientă a
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învățământ
●Pregătirea
experimentelor
de laborator

bazei
materiale

4.MATERIALEL
E ȘI
MIJLOACELE
DE
ÎNVĂȚĂMÂNT,
AUXILIARELE
CURRICULARE
4.1.Dotarea cu
mijloacele de
învățământ și cu
auxiliare curriculare

●Completarea
dotării
laboratorului prin
achiziția de
materiale
necesare: becuri,
baterii, lasere
●Completarea
dotării
laboratorului prin
achiziția de noi
aparate: surse de
cc, instrumente
de măsură
●Existența
manualelor de
fizică pentru toți
elevii

-laborant

-colaborare cu
prof. dirig.

-creșterea
caracterului
aplicativ al
predării

4.2.Existența și
dezvoltarea
fondului centrului
de informare și
documentare

●Existența
cărților de
specialitate în
Centrul de
Informare și
Documentare
●Propuneri
pentru
completarea
fondului CDI

-toți prof. de
fizică

-realizarea de
ore atractive

4.3.Dotarea cu
tehnologie
informatică și de
comunicare

●Există  în
laborator în stare
de funcționare
calculator,
vidoeproiector,
tablă inteligentă,
conexiune
internet.

4.4.accesibilitatea
echipamentelor,
materialelor,
mijloacelor de
învățământ și
auxiliarelor
curriculare

●Echipamentele,
mijloacele de
învățământ și
auxiliarele
curriculare pot fi
utilizate la toate
orele desfășurate
în laborator

-toți prof. de
fizică

-relizarea de
ore atractive și
interesante
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5.DOCUMENTE
ȘCOLARE
5.1.Procurarea și
utilizarea
documentelor
școlare

●Completarea cu
responsabilitate a
documentelor
școlare: catalog,
carnete de elev,
registrele
claselor

-toți prof. de
fizică

-monitorizarea
activității

c.Resurse umane 1.MANAGEMEN
TUL
PERSONALULUI
1.2.Managementul
personalului
didactic

Catedra de
fizica a fost
alcatuită din 4
profesori:
-3 profesori
titulari;
-1 profesor pe
orele rămase
libere (în urma
pensionării prof.
Săvescu D.).
Din punctul de
vedere al
pregatirii
didactice:
-cei 3 profesori
titulari au gradul
didactic I;
-prof. Nascov V.
cu doctorat.

-orele au fost
realizate de
profesori
calificati,
foarte bine
pregatiți
științific și
metodic;
-ore
interesante si
de calitate;
-rezultate
bune la
evaluarile
curente,
examene si
concursuri.

1.2.Managementul
personalului
didactic auxiliar

Existența
laborantului
pentru cele 3
laboratoare:
fizică, chimie,
biologie.
Monitorizarea
îndeplinirii
sarcinilor din fișa
postului.

-resp. catedră

-eficientizarea
activității

B.EFICACITATE
EDUCAȚIONAL
Ă

a.Conținutul
programelor de
studiu

1.OFERTA
EDUCAȚIONALĂ
1.1.Definirea și
promovarea ofertei
educaționale

Promovarea
propunerilor  de
cursuri optionale
(CDȘ) la clase
●promovarea
ofertei
educaționale în
rândul
absolvenților de
gimnaziu
●promovarea
ofertei de cursuri
postliceale în

-profesorii
diriginți

-toți profesorii

-satisfacția
beneficiarilor
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rândul
absolvenților de
liceu

1.2.Existența
parteneriatelor cu
reprezentanți ai
comunității

Colaborare cu
Societatea
Română de
Fizică și
Facultatea de
Fizică –
București și
Centrul de
Evaluare și
Analize
Educaționale

-prof. G. Deliu -proiect
”Metoda
investigației
ca metodă de
predare a
fizicii”, aplicat
elevilor din
clasele  a X-a

Colaborare cu
unele facultati
ale Universitatii
“TRANSILVAN
IA” –proiect
„Student pentru
o zi”

Colaborare cu
Facultatea de
Medicină din
cadrul Univ.
”TRANSILVAN
IA”

-prof. G.
Florea
-prof. M.
Frangu

-prof. G.
Florea

-orientarea
elevilor din
clasele a XII-a
in vederea
alegerii
carierei

-activități
interesante în
săptămâna ”Să
știi mai multe,
să fii mai
bun!”

Parteneriat de
colaborare cu
UNIV.
POLITEHNICA
BUC. – FAC.
DE CHIMIE
APLICATA ŞI
ŞTIINŢA
MATERIALEL
OR:
-întâlniri pentru
promovarea
facultății
-realizarea părții
experimentale a
unei lucrări cu
caracter științific
cu 3 elevi din cl.
a X-a D

-prof. G.
Florea

-orientarea
elevilor din
clasele a XII-a
in vederea
alegerii
carierei

-participarea
la
Simpozionul
Național
”FIZICA –
TRECUT și
VIITOR”,
Făgăraș, 2017
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2.CURRICULUM
2.1.Proiectarea
curriculumului

TESTE
INITIALE
-aplicarea
testelor la clasele
a VI-a, a IX-a si
la cele la care s-a
schimbat
profesorul
-corectarea
testelor si
interpretarea
rezultatelor

- prof.
implicați la
aceste clase

-raport
intocmit de
profesorii de
la aceste clase
care sa
realizeze:
identificarea
nivelului
pregatirii
elevilor;
identificarea
nevoilor
educabililor;
stabilirea de
măsuri
remediale.

Întocmirea
PLANIFICARIL
OR
CALENDARIST
ICE in
conformitate cu
politicile
naționale,
pornind de la
nevoile
educabililor

-toti profesorii
de fizică

-planificari
întocmite
pentru fiecare
clasa / profil /
specializare;

Actualizarea
planificărilor în
funcție de
realizarea
curriculumului la
fiecare clasă la
începutul
semestrului II

-toti profesorii
de fizica

-parcurgerea
integrală a
materiei;
-ore atractive
si eficiente.

 Proiectarea
activitatilor la
clasa pornind de
la cerintele
programei dar si
in functie de
nivelul de
pregatire al
elevilor clasei

-toți profesorii
de fizică

-realizarea
unui
învățământ
diferențiat

2.2.Realizarea
curriculumului

 Realizarea
procesului de
predare –
invatare:
-utilizarea

-toti profesorii
de fizica

-ore de fizica
atractive si
eficiente;
-cresterea
interesului
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metodelor
eficiente pentru
realizarea orelor:
metode active de
predare, cresterea
caracterului
aplicativ al
predarii prin
utilizarea
eficienta a
resurselor şi a
bazei logistice;
-utilizarea soft-
urilor
educationale
pentru realizarea
orelor de curs;

elevilor pentru
studiul fizicii;
-parcurgerea
integrală a
materiei;
-utilizarea
eficientă a
mijloacelor
din dotare

colaborare cu
colegii din
catedrele de
matematica,
chimie, biologie
din liceu
activități de tip
team - teaching

-toti profesorii

-prof. G.
Florea

-cresterea
nivelului
aplicativ si
interdisciplina
r al predarii

Consultații,
meditații în
vederea
participării la
examene și
concursuri
școlare şi pentru
sprijinirea
elevilor cu
dificultăţi

-toti profesorii -selectarea si
pregatirea
elevilor din
toate clasele
pentru
participarea la
faza
județeană a
Olimpiadei de
Fizica;

Lucrul cu
proiecte (la fizică
și dirigenție)

-prof. M.
Frangu

-formarea
deprinderilor
de studiu
individual și
în echipă

b.Rezultatele
învățării

1.PERFORMANȚ
ELE ȘCOLARE
1.1.Evaluarea
rezultatelor școlare

Realizarea
procesului de
evaluare:
-utilizarea
autoevaluarii si
interevaluarii in
activitatile de
învatare;

-toti profesorii

-prof. G.
Florea

-progresul
școlar al
elevilor;
-realizarea
feedback-ului

-asigurarea
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-notarea ritmica
a elevilor;
-evaluări pe baza
unor fişe de
observaţie ale
elevilor pe
parcursul orelor
-realizarea de
evaluari
sumative;
-utilizarea unor
forme alternative
de evaluare.

-toți profesorii transparenţei
criteriilor de
notare

-portofoliul
elevului.

Simularea
examenului de
bacalaureat –
corectarea
lucrărilor
realizate de elevi

-profesorii de
la cls. a XII-a:
M. Frangu, G.
Florea

-pregatirea
suplimentara a
elevilor din
cls. a XII-a
pentru
prezentarea la
examenul de
Bacalaureat
2017.

Raport privind
rezultatele
elevilor la
Simularea
examenului de
bacalaureat

-prof. G.
Florea

-stabilirea de
măsuri
remediale

Testarea
Naţională a
elevilor de clasa
a VI-a:
-corectarea
lucrărilor;
-raport de analiză
a rezultatelor;

-prof. M.
Frangu

-prezentarea
rezultatelor
obținute
elevilor și
părinților și
stabilirea de
măsuri
remediale

Examen de
Bacalaureat 2017

Concursuri de
Fizică

-prof. M.
Frangu,prof.
V. Nascov
-prof. G.
Florea, prof.
M. Frangu

-procent de
promovare
100% la proba
de fizică a
Bacalaureatul
ui

-participare
onorabilă a
elevilor la
concursuri
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2.PERFORMANȚ
ELE
EXTRAȘCOLAR
E
2.1.Evaluarea
rezultatelor la
activitățile
extracurriculare

Participarea
profesorilor de
fizica la toate
activitatile
importante ale
scolii:
-Ziua Liceului:
întâlnire cu
părintele C.
Necula,
absolvent al
liceului
-Târgul de
Crăciun
-Spectacol
caritabil
-Banchetul
Absolvenților

-toti profesorii
de fizica;

-cunoasterea
elevilor;
-oferirea de
alternative
pentru
petrecerea
timpului liber;
-promovarea
activităților de
voluntariat,
sensibilizarea
elevilor
privind
dificultățile
materiale ale
unor familii

Organizarea de
activitati
extracurriculare
de către
profesorii de
fizica în cadrul
săptămânii „Să
știi mai multe, să
fii mai bun”:
-„FIZICA
DISTRACTIVĂ
”-concurs de
experimente
distractive cu
elevii din cl. a X-
a D
-vizită la Univ.
„Transilvania”-
Fac. de Design
cu elevii cl. a
VIII-a

-prof. G.
Florea

-prof. G.
Florea și prof.
S.
Stoian(dirig.)

-activități
atractive cu
elevii: intalniri
cu specialisti
din diverse
domenii de
activitate,
excursii
tematice;
-activități
interesante și
atractive cu
elevii
-atragerea
elevilor spre
studiul
științelor

●Educație
antreprenorială –
cl. a XII-a D
●Eficiența
mișcării pentru
sănătatea
organismului –
cl. a XII-aD

-prof. M.
Frangu
-prof. M.
Frangu

-întâlniri cu
specialiști în
domeniu

●Vizită Fac.
Americană,
București

-prof. M.
Frangu

-orientarea
școlară și
profesională  a
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●Vizită Fac. de
Automatică și
Electrotehnică,
Brașov

elevilor din cl.
a XII-a D

●Excursie la
Bran cu elevii cl.
a XII-a D

●Excursie Sibiu
cu elevii de liceu

-prof. M.
Frangu

-prof. G.
Florea

-cunoasterea
elevilor,
-oferirea de
alternative
pentru
petrecerea
timpului liber;

c.Activitatea de
cercetare științifică
sau metodică, după
caz

1.ACTIVITATEA
ȘTIINȚIFICĂ ȘI
METODICĂ
1.1.Activitatea
științifică

Continuarea
anului II de
studiu doctoral în
cadrul Fac. de
Fizică – Univ.
Buc.

-prof. G. Deliu -lucrarea
științifică
„Teste de
evaluare
standardizate”
a fost
prezentată la
sesiunea de
comunicări
știi. a
facultății

 Olimpiadei de
fizica:
-participare în
calitate de prof.
evaluator la faza
județeană
- participare în
calitate de prof.
evaluator și prof.
însoțitor al
lotului la faza
națională –Târgu
Jiu

-prof. G.
Florea
-prof. M.
Frangu

Organizarea
fazei județene a
Olimpiadei de
Astronomie și
Astrofizică

-secretarul
comisiei: prof.
G.  Florea
-prof.
evaluator M.
Frangu

-selectarea
elevilor
participanți la
faza naționață

1.2.Activitatea
metodică a cadrelor
didactice

participarea la
activitatile
metodice
organizate la
nivelul I.S.J.
BV.;
participarea la
activitățile
Microcercului 1

-toti profesorii

-prof. G. Deliu

-prof. G.
Florea:
activitate de
membru în
Consiliul
Consultativ

-creșterea
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– licee
Aplicarea
metodei
investigației ca
metodă curentă
în predarea
fizicii la cl.a X-a
C
participarea la
dezbaterea de  pe
postul „Brașov
TV”: „Metode
moderne de
predare”

caracterului
aplicativ al
predării,
modernizarea
procesului de
învățare

d.Activitatea
financiară a
organizației

1.ACTIVITATEA
FINANCIARĂ
1.1.Constituirea
bugetului școlii
1.2.Execuția
bugetară

Propuneri
pentru efectuarea
de reparații
Propuneri
pentru
îmbunătățirea
dotării
laboratorului

-prof. G.
Florea

C.MANAGEMEN
TUL CALITĂȚII

a.Strategii și
proceduri pentru
asigurarea calității

1.AUTOEVALUA
REA
INSTITUȚIONAL
Ă
1.1.Existența și
aplicarea
procedurilor de
autoevaluare
instituțională

Completarea
fișelor de
autoevaluare a
activității de
către toți
profesorii de
fizică
Analiza fișelor
de autoevaluare
în catedră

-toți prof. de
fizică

-monitorizarea
activității
desfășurate de
cadrele
didactice

2.MANAGEMEN
TUL CALITĂȚII
LA NIVELUL
ORGANIZAȚIEI
2.1.Existența și
aplicarea
procedurilor interne
de asigurare a
calității

Realizarea de
rapoarte de
activitate
conform
indicatorilor
CEAC

-toți prof. de
fizică

-monitorizarea
activității
-propuneri
pentru
âmbunătățirea
activității

2.2.Dezvoltarea
profesională a
personalului

Continuarea
anului II de
studiu doctoral în

-prof. G. Deliu -lucrarea
științifică
„Teste de
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cadrul Fac. de
Fizică – Univ.
Buc.

evaluare
standardizate”
a fost
prezentată la
sesiunea de
comunicări
știi. a
facultății

b.Proceduri privind
inițierea și
revizuirea periodică
a programelor și
activităților
desfășurate

1.REVIZUIREA
PERIODICĂ A
OFERTEI
ȘCOLARE
1.1.Revizuirea
ofertei educaționale
și a proiectului de
dezvoltare

Monitorizarea
satisfacției
beneficiarilor
Consilierea
elevilor în
alegerea
cursurilor
Plan de măsuri
pentru
îmbunătățirea
activităților
desfășurate
Propuneri de
cursuri opţionale
în funcţie de
interesul elevilor
și proiectul de
dezvoltare

-prof. dirig.
-toți prof.

-feedback-ul
activităților
CDŞ
desfășurate

- opțiuni
conform
preferințelor
și nevoilor
educabililor

c.Proceduri
obiective și
transparente de
evaluare a învățării

1.OPTIMIZAREA
PROCEDURILOR
DE EVALUARE A
ÎNVĂȚĂRII
1.1.Existența și
aplicarea
procedurilor de
optimizare a
evaluării învățării

Monitorizarea
satisfacției
beneficiarilor
prin chestionare,
dezbateri,
autoevaluare
Feedback-ul
activităților
desfășurate
Revizuirea
procedurilor de
evaluare pe baza
analizei
progresului
Utilizarea unor
forme alternative
de evaluare.

-toti profesorii
de fizica

-modele de
teste pentru
fiecare
capitol;
-bareme clare
de corectare și
notare;
-
autoevaluarea,
inter-
evaluarea
colegială și
urmărirea
satisfacției
beneficiarilor;
-portofoliul
elevilor:
proiecte, fișe
de lucru,
chestionare,
materiale
auxiliare.
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d.Proceduri de
evaluare periodică a
calității corpului
profesoral

1.EVALUAREA
CORPULUI
PROFESORAL
1.1.Evaluarea
calității activității
corpului profesoral

Cunoasterea
cerințelor fișei de
evaluare anuală
Completarea
fișei de evaluare
anuală și
întocmirea
raportului de
autoevaluare
Respectarea
calendarului
evaluării cadrelor
didactice
Sondarea
opiniei
beneficiarilor.
Monitorizarea
rezultatelor
obtinute în
activitatea cu
elevii

-toți prof. de
fizică

-completarea
portofoliul
personal;
- feedback-ul
obținut de la
beneficiari.

e.Accesibilitatea
resurselor adecvate
învățării

1.OPTIMIZAREA
ACCESULUI LA
RESURSELE
EDUCAȚIONALE
1.1.Optimizarea
accesului la
resursele
educaționale

Utilizarea bazei
informatice a
scolii, a
laboratorului și
dotării existente
Utilizarea
manualelor
adecvate filierei /
specializărilor
caracteristice
şcolii noastre din
oferta
manualelor
avizate de MEN
Utilizarea
culegerilor de
probleme
adecvate
Utilizarea soft-
urilor
educationale,
simulari pe
calculator in
realizarea orelor

-toți prof. de
fizică

-asigurarea
caracterului
aplicativ al
predarii prin
utilizarea
resurselor
informatice

f.Baza de date
actualizată
sistematic,
referitoare la

1.CONSTITUIRE
A ȘI
ACTUALIZAREA
BAZEI DE DATE

Completarea cu
responsabilitate a
tuturor
documentelor

-toți prof. de
fizică



MINISTERUL EDUCAȚIEINAŢIONALE
COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII

“EMIL RACOVIŢĂ“
Str. Armoniei, nr. 6, Braşov

Tel: 0268.424.084
CUI: 29379248

asigurarea internă a
calității

A
ORGANIZAȚIEI
1.1.Constituirea
bazei de date a
unității de
învățământ

școlare
Utilizarea bazei
informatice a
școlii
Chestionare,
sondaje, situații
statistice
Completarea
caietului
dirigintelui
Actulizarea
dosarului
personal

-prof. dirig.

g.Transparența
informațiilor de
interes public cu
privire la
programele de
studii și, după caz,
certificatele,
diplomele și
calificările oferite

1.ASIGURAREA
ACCESULUI LA
INFORMAȚIE
AL
PERSOANELOR
ȘI
INSTITUȚIILOR
INTERESATE
1.1.Asigurarea
accesului la oferta
educațională a școlii

Site-ul liceului
Participarea la
Târgul Liceelor

-toți prof. de
fizică

h.Funcționalitatea
structurilor de
asigurare a calității
educației, conform
legii

1.FUNCȚIONARE
A
STRUCTURILOR
RESPONSABILE
CU EVALUAREA
INTERNĂ A
CALITĂȚII
1.1.Constituirea și
funcționarea
structurilor
responsabile cu
evaluarea internă a
calității

Implicarea
directă  în
activitatea CEAC
prin
alegerea prof. M.
Frangu în funcția
de responsabil al
comisiei
Respectarea
procedurilor
interne

-prof. M.
Frangu

-asigurarea
calității
activităților
desfășurate
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RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE CHIMIE - BIOLOGIE

An scolar 2016-2017

2.1-Definirea si promovarea ofertei educationale

In cadrul catedrei de chimie – biologie s-au propus CDS-uri, iar elevii au ales astfel:

 Cate o ora/saptamana de optional la chimie  clasele X A
XI A, B, C
XII B.

 Cate o ora / saptamana optional la biologie clasele XI  A, B
XII A, C

2.2-Realizarea unor parteneriate locale/ national/international

Parteneriat cu psihologul scolii, d-na Marinescu Laura.

Parteneriat cu parintii elevilor.

2.3-Proiectarea curriculara

S-au realizat planificarile la chimie pentru clasele a VII –XII si la biologie pentru clasele V – XII
in conformitate cu programa scolara in vigoare.

Membrii catedrei de chimie – biologie au  avut in vedere achizitiile anterioare de invatare ale
elevilor si au urmarit ca proiectarea curriculara sa asigure dezvoltarea laturii aplicative, practice, a
competentelor de dezvoltare. S-a urmarit de asemenea respectarea particularitatilor de varsta ale
elevilor, precum si adaptarea proiectarii curriculare la  specificul clasei.

Prof. diriginti Budac Daniela, Nitu Cristina si Mohan Rodica au elaborat planificarile de cosiliere si
orientare si au proiectat activitatile din saptamana,, Sa stii mai multe sa fii mai bun” in urma
discutiilor cu elevii, astfel incat acestea sa corespunda atat dorintelor lor cat si devizei acestei
saptamani educative.

S-a urmarit ca aceste activitati sa contribuie la dezvoltarea capacitatii de intelegere a relatiei dintre
scoala si societate.

2.4-Realizarea curriculumului

Pentru o activitate didactica eficienta  s-au aplicat atat metode traditionale, cat si metodele
moderne centrate pe elev. Au fost adaptate metodele de invatare la specificului fiecarei clase pentru
ca toti elevii sa poata progresa.

S-a asigurat caracterul aplicativ al invatarii prin efectuarea lucrarilor de laborator si prin rezolvari de
probleme.
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S-au realizat si folosit fise de lucru pentru a dezvolta deprinderile de lucru
individuale si in echipa a elevilor.

S-a explicat si exemplificat in permanenta importanta practica a chimiei si a biologiei in viata.

Prof. Mohan Rodica impreuna cu prof. Filip Margareta si Albean Alexandru au organizat sesiunea de
comunicari stiintifice pt elevii din clasele a IX-a, a X-a si a XII-a  in prima zi din saptamana “Sa stii
mai multe, sa fii mai bun”. 4 din cele 7 echipe de elevi participante s-au calificat la faza judeteana  a
sesiunii de comunicari stiintifice la biologie din 15 martie 2017.

Atat profesorii de chimie cat si cei de biologie au efectuat ore de pregatire suplimentare cu elevii
pentru examenul de bacalaureat si de admitere la facultate.

Prof. Nitu Cristina a tinut ore de pregatire suplimentara cu elevul Penciu Vlad din cls. a X-a D, in
vederea participarii acestuia la faza judeteana a olimpiadei de chimie.

2.5-Evaluarea rezultatelor scolare

S-a efectuat notarea ritmica a elevilor prin lucrari scrise, dar si prin proiecte si prin evaluarea
raspunsurilor orale si a rezolvarii cerintelor din fisele de lucru.

Au fost intocmite teste initiale, curente si sumative cu diferite tipuri de itemi, cu bareme de notare.
Testele s-au discutat si rezolvat apoi la clasa.

Dupa corectare si in urma discutiior atat cu elevii cat si intre membrii catedrei s-au stabilit punctele
tari si punctele slabe in vederea recuperarii ramanerilor in urma si s-au elaborat planuri remediale.

Dintre cei 28 de absolventi care au sustinut proba scrisa la chimie la examenul de bacalaureat, 27 au
promovat examenul.

La biologie, dintre cei…elevi inscrisi la bacalaureat, au promovat…

Elevul Penciu Vlad din cls. a X-a D a obtinut premiul III la faza judeteana a olimpiadei de chimie.

2.6-Evaluarea rezultatelor la activitatile extracurriculare

Participarea elevilor in numar mare la activitatile din timpul saptamanii « Sa stii mai multe, sa fii
mai bun » reprezinta reprezinta un prim rezultat bun.

In chestionarele referitoare la aceasta saptamana, elevii s-au aratat multumiti de activitatile
desfasurate.

La biologie, la Sesiunea de Comunicari Stiintifice pentru elevii de liceu, s-au obtinut urmatoarele
premii :

Premiul I elevele Mocanu Cosmina si Matei Madalina din cls. a X-a B.

Premiul II elevele Marcu Andreea si Secara Celia din cls. a XII-a C.

Doua premii III cu elevii Stan Alexandru, Neagu Marcel, Lupu Mariana, Meret Xara din cls. a X-a
B.

La etapa judeteana a sesiunii de biologie George Emil Palade, eleva Nemes Ayanna din cls a V-a a
obtinut premiul III.
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Elevii care au participat la aceste sesiuni de comunicare au fost pregatiti si
coordonati de d-na prof. Mohan Rodica.

2.7- Activitate de cercetare stiintifica

D-na prof. Mohan Rodica impreuna cu elevele  Mocanu Cosmina si Matei Madalina din cls. a X-a B
a efectuat o lucrare de cercetare denumita « pH si implicatiile lui in natura », lucrare cu care au
obtinut premiul I pe judet.

2.8-Dezvoltarea profesionala

Membrii catedrei de chimie – biologie au participat la majoritatea sedintelor de microcerc, la toate
sedintele de catedra.

Prof. Budac Daniela si prof. Nitu Cristina au facut parte din comisia de evaluare la etapa judeteana a
olimpiadei de chimie.

Prof. Sima Georgeta si Mohan Rodica au efectuat inspectii speciale la clasa (a V-a, a IX-a, a X-a) in
cadrul sesiunii de ocupare a posturilor vacante la disciplina biologie.

Prof. Mohan Rodica a urmat cursul de IT in predarea biologiei la CCD Brasov.

2.10-Proceduri de optimizare a evaluarii invatarii

S-au folosit metode interactive in evaluarea didactica curenta in vederea invatarii elevilor cum sa
transforme informatia in cunoastere si mai ales ce pot sa faca cu ceea  ce stiu.

Profesorii din aceasta comisie au propus si au aplicat la clasa teste cu diferite tipuri de itemi, fise
pentru activitate independenta a elevilor, fise de lucru pentru grupele de laborator.

S-au evaluat cunostintele si competentele elevilor si prin activitati de tip proiect.

2.11-Evaluarea performantelor scolare

Membrii catedrei si-au realizat si completat in permanenta portofoliile personale.

Pentru obtinerea de performante scolare la chimie si la biologie, profesorii din catedra au facut
pregatire suplimentara cu elevii, atat pentru sesiuni de comunicari, cat si pentru olimpiade si
bacalaureat.

In iunie 2017, au fost 2 corigenti la chimie; ei au promovat la examenul de corigenta din septembrie.

La biologie au fost … corigenti…

2.12-Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare, a bazei logistice si a spatiilor scoloare

Manuale si auxiliare curriculare utilizate:

Clasa a VII-a si a VIII-a: Chimie – autori   Sanda Fatu, Felicia Stroe si Constantin Stroe – Ed.
Corint
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Clasa a IX-a: Chimie – autori Marius Andruh, Liana Avram, Daniela Bogdan
– Ed. All

Clasa a-XI-a : Chimie-autori: Ion Baciu, Daniela Bogdan, StefanTomas - Ed. Mistral

Chimie- autori : Luminita Vladescu, Irinel Adriana Badea, Luminita Irinel Doicin –
Ed. Art educational

Clasa a XII-a : Chimie – autori: Marius Andruh, Ion Baciu, Daniela Bogdan – Ed. Mistral

Chimie- autori: Luminita Vladescu, Irinel Adriana Badea, Luminita Irinel Doicin,
Maria Nistor Ed. Art

Chimie- autori:Georgeta Tanasescu, Maria Negoiu – Ed. Corint

Biochimie si tehnici de laborator –Autor H.D. Schell Editura Didactica si Pedagogica

Culegere de probleme- Autori: Stefan Ilie si Ionica Marin – Ed. Fast Print

Culegere de probleme pentru clasa a IX-a-Autori Luminita Vladescu, Irinel Badea, Luminita
DoicinCulegere de probleme pentru clasa a X-a-Autori Luminita Vladescu, Luminita Doicin,
Corneliu Tarabasanu Mihaila

Culegere de probleme pentru clasa a X-a si a XI-a, autori: Daniela Bogdan, Ion Baciu –Ed. Mistral

Chimie organica pentru bacalaureat, medicina si farmacie, olimpiade scolare- autor Luminita Doicin,
Grup Editorial Art

Manual de biologie  IX - A. Ardelean, I. rosu, C. Istrate, Ed. Corint

X – S. Ene, Gh. Sandu, Gh. Gamaneci, Ed LVS Crepuscul

XI – D. Cristescu, C. Solovastru, C. Niculescu, R. Carmaciu, B. Voiculescu,

Ed. Corint

XI – I Arinis, Ed Sigma

XII – G. Corneanu, A. Ardelean, Gh. Mohan, Ed. Corint

S-au utilizat  materialele si aparatura din laboratoarele de chimie si biologie, calculatoare si
videoproiectoare, tabla interactiva.

2.13-Managementul personalului didactic

Membrii comisiei au participat la toate activitatile organizate in cadrul colegiului.

D-na director Sima Georgeta, prof. Budac Daniela si prof. Nitu Cristina au facut parte din Comisia
pentru corigente.

D-na director Sima Georgeta si d-na prof. Mohan Rodica au participat la inspectii speciale la clasa.

Prof. Nitu Cristina a facut parte din Consiliul de administratie al colegiului.

Sef de catedra prof.  Nitu Cristina
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RAPORT- INDICATORI DE PERFORMANTA CEAC
CATEDRA ISTORIE , GEOGRAFIE ȘI RELIGIE

Anul școlar 2016-2017

DOMENII CRITERII SUBDOMENII INDICATORI

A.

CAPACITAT
E

INSTITUTIO
NALA

c. a.STRUCTURI
INSTITUTIONAL
E,
ADMINISTRATI
VE SI
MANAGERIALE

5. MANAGEME
NT
STRATEGIC

1.6 documentele specifice exista in dosarul
catedrei (documente proiective, planificari,
optionale propuse proiecte de dezvoltare si
plan de implementare)
1.7 organizarea interna a unitatii de invatamant
– conform ROI
1.8 sistemul de comunicare interna si externa
functioneaza conform ROI

6. MANAGEME
NT
OPERATION
AL

6.1 functionarea curenta a unitatii de
invatamant – conform ROI

6.2 sistemul de gestionare a informatiilor –
datele au fost inregistrate, prelucrate si
utilizate conform procedurilor

6.3 au fost asigurate serviciile medicale pentru
elevi – cabinet medical, supraveghere
profesor de serviciu pe scoala

6.4 s-a asigurat securitatea tuturor celor
implicati in activitatea scolara in timpul
desfasurarii programului – profesor de
serviciu pe scoala

6.5 s-au asigurat  serviciile de orientate si
consiliere pentru elevi in cadrul orelor de
dirigentie si prin colaborare cu psihologul
scolii

b.BAZA
MATERIALA

11. SPATII
SCOLARE

11.1 spatiile au fost adecvate
desfasurarii procesului instructive-educativ

11.2 dotarea spatiilor scolare a fost
adecvata

11.3 spatiile scolare au fost accesibile
11.4 spatiile scolare au fost utiliazate

conform destinatiei acestora

12. SPATII
ADMINISTRA
TIVE

12.1 spatiile administrative au fost
utilizate conform destinatiei acestora

13. SPATIIAUXIL
IARE

13.1 Exista un spațiu auxiliar pentru
catedra de geografie și istorie situat la
etajul III

14. MATERIALE
SI
MIJLOACELE
DE
INVATAMAN
T,
AUXILIAREL
E
CURRICULA
RE

14.1 institutia a fost dotata cu mijloace
de invatamant si cu auxiliare curriculare
adecvate

14.2 fondul bibliotecii este suficient
dotat cu cărți de specialitate, cu atlase
istorice și geografice (pe viitor poate fi
îmbunătățit)

14.3 dotarea cu tehnologia informatica
si de comuniccare a fost adecvata
folosindu-se de cele mai multe ori
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aparatura din sala festivă
14.4 echipamentele, materialele,

mijlocele de invatamant si auxiliarele
curriculare au fost accesilbile tuturor
elevilor

15. DOCUMENTE
SCOLARE

15.1 au fost utilizate documentele
scolare ( cataloage, carnete de elev, alte
documente conform ROI si proccedurilor
in vigoare)

c.RESURSE
UMANE

1.
MANAGEMEN
TUL
PERSONALUL
UI

 Catedra de Istorie-Geografie-Religie a fost
alcatuită din 6 profesori:

-Istorie- Anghel Adina Claudia- prof. gr. I
- Lambru Bianca - prof. gradul

definitiv ( în acest an școlar s-a aflat în concediul
de creștere a copilului, orele sale fiind suplinite în
semestrul I de doamnele Secherș Mariana ,
respectiv Natașa Marin, iar din semestrul II de
doamna Vasluianu Germina )
-Geografie- Moldovan Cristina- prof. doctor

- Nincovici Ovidiu -prof. gr.II
-Religie – Pătrânjel Daniela - prof. gr.I

- Toșu Mirela - prof. gr. II
 Raport de autoevaluare în anul  şcolar

2016/2017
 Raport de activitate al Comisiei Metodice

pentru anul şcolar 2016/2017conform
standardelor de referinţă şi a indicatorilor
de performanţă pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii

 Completarea dosarului catedrei
Al

B.

EFICACITATE
A

EDUCATIONA
LA

a.CONTINUTUL
PROGRAMELO
R DE STUDIU

5. OFERTA
EDUCATION
ALA

 Promovarea propunerilor  de cursuri
optionale (CDȘ) la clase.

 În cadrul catedrei de istorie prof. Anghel
Adina Claudia a propus un opțional la
clasa a XII a F- O istorie a comunismului
în România , pe care elevii l-au ales pentru
a fi studiat.

 D-l profesor de geografie Nincovici
Ovidiu a propus un opțional la clasa a XI a
F Turismul Virtual( nu a fost ales pentru a
fi studiat)

 Doamna profesor de religie Pătrânjel
Daniela a propus opționalul Comunicarea
ca metodă de socializare și cunoaștere (nu
a fost ales pentru a fi studiat).

6. CURRICULU
M

Planificarile semestriale si anuale au fost redactate
in conformitate cu programele aprobate de
MEC.Am realizat planificările calendaristice in
conformitate cu politicile naționale, pornind de la
nevoile educabililor. Actualizarea planificărilor în
funcție de realizarea curriculumului la fiecare clasă
la începutul semestrului II. Proiectarea activitatilor
la clasa pornind de la cerintele programei dar si in
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functie de nivelul de pregatire al elevilor clasei
Programele CDS au fost conforme cu programele
de studiu pentru diferite clase si nivele de studiu la
istorie, geografie și religie. Acestea au fost
inregistrate la secretariatul scolii sau aprobate de
inspectorul de specialitate.
TESTE INITIALE
-aplicarea testelor la clasele a V-a, a IX-a , a XII a
la cele la care s-a schimbat profesorul și la clasa a
XII a F ( elevii studiază 3 ore de istorie și 1 oră
opțional/săptămână)
-corectarea testelor si interpretarea rezultatelor
-raport intocmit pentru  aceste clase care să
realizeze:

 identificarea nivelului pregatirii elevilor;
 identificarea nevoilor educabililor;
 măsuri remediale.

Realizarea procesului de predare – invatare:
-utilizarea metodelor eficiente pentru realizarea
orelor: metode active de predare, cresterea
caracterului aplicativ al predarii prin utilizarea
eficienta a resurselor şi a bazei logistice;

-utilizarea soft-urilor educationale pentru
realizarea orelor de curs;

-ore de istorie, geografie și religie atractive si
eficiente;
-cresterea interesului elevilor pentru studiul
istoriei, geografiei și religiei;
-parcurgerea integrală a materiei;

-utilizarea eficientă a mijloacelor din
dotare

Consultatii, meditatii in vederea participării la
examene și concursuri școlare şi pentru sprijinirea
elevilor cu dificultăţi
-selectarea si pregatirea elevilor din toate clasele
pentru participarea la faza  județeană a Olimpiadei
de Istorie, Geografie și Religie

b.REZULTATEL
E INVATARII

3. PERFORMANT
ELE SCOLARE

 Realizarea procesului de evaluare:
-utilizarea autoevaluarii si interevaluarii in
activitatile de invatare;
-notarea ritmica a elevilor;
-evaluări pe baza unor fişe de observaţie ale
elevilor pe parcursul orelor
-realizarea de evaluari sumative;
-utilizarea unor forme alternative de evaluare.
-progresul școlar al elevilor;
-asigurarea transparenţei criteriilor de notare
-portofoliul elevului.

 Simularea examenului de bacalaureat –
corectarea lucrărilor realizate de elevi

-pregatirea suplimentara a  elevilor din cls. a XII-a
F la disciplínele istorie și geografie pentru
prezentarea la examenul de Bacalaureat 2017.
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 Raport privind rezultatele elevilor la
Simularea examenului de bacalaureat

-prezentarea rezultatelor obținute elevilor și
părinților și stabilirea de măsuri remediale

 Examen de Bacalaureat 2017- istorie și
geografie cu promovabilitate 100%

OLIMPI
ADA
JUDETE
NA DE
ISTORIE
ȘI
GEOGR
AFIE

PREMIU
L I-
GEOGR
AFIE

MENȚIU
NE

NAFTA
N
OVIDI
U–etapa
județean
ă
NAFTA
N
OVIDI
U-etapa
național
ă

CLA
SA a
X- a
D

MOLDOV
AN
CRISTIN
A

PREMIU
L II-
ISTORIE

MORA
RU
CRISTI
NA-
etapa
jud.

CLA
SA a
XI–a
F

ANGHEL
ADINA

2.PERFORMANTE
EXTRACSOLARE

PREMII- alte concursuri școlare
Geografie –D-na Moldovan Cristina-
Sesiunea de comunicări științifice-
Locul I (faza jud) , locul III ( faza
națională), Concursul Științele
pământului-mențiune ( elevul Vlad
Penciu)
Istorie-D-na Anghel Adina- Sesiunea
de comunicări științifice – Locul III(
faza jud. –Vlad Andra) Premiul
special (faza națională- Vlad Andra)
,Mențiune (faza jud. Roxana Teherciu,
Bășia Andrada) –Concursul Jud.
Târgul pentru o Europă unită – Locul
III ( cls. VI) Concursul jud. de teatru
istoric- premiul III   ( cls.XI F)

 Activitate voluntariat
organizată în colaborare
cu Casa Armatei și
Asociația Cultul Eroilor

 Realizarea și coordonarea
proiectului școlar
(împreună cu doamna
profesor de română ,
Karin Zall) ,, Romanul –
Ultima noapte de dragoste
, întâia noapte de război –
între literatura și istorie”

ANGHEL
ADINA
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implementat la clasa a XI
a F

 Elaborarea proiectului
interjudețean ,, Mărturii
ale istoriei- o istorie a
locuințelor din jud.Brașov
“ în colaborare cu Școala
gimnazială nr. 27 ,,
Anatol Ghermanschi “ ,
Liceul cu Program Sportiv
din Alba –Iulia, Școala
Gimnazială din Biertan

 Coordonarea proiectului
dedicat Zilei Armatei

 Organizarea activității
artistice dedícate Zilei de
1 decembrie

 Organizarea dezbaterii cu
tema ,, Unirea și Brașovul
“ avându-l ca invitat pe
prof. preot Vasile Olteanu
( 29 noiembrie 2016)

 Participarea la Festivalul
de teatru istoric cu elevi
din clasa XI F

 Organizarea excursiei
tematice ,, Primul război
mundial reflectat în
literatură și istorie”

 Redactarea  unui articol
dedicat personalității
brașovene C-tin Lacea , în
cadrul unui proiect inițiat
de ISJ Bv , în colaborare
cu Muzeul Casa
Mureșenilor fiind implicat
și CȘN ,, Emil Racoviță”

 Participare  la drumeții în
Parcul Natural Tâmpa și zona
înconjurătoare a acestuia

 Participare la excursia de la
Canionul 7 Scări

 Organizarea Cercului de
geografie

 Participare la excurie la Sibiu
 Coordonarea elevilor în

realizarea referatelor cu
ocazia Zilei Mondiale a Apei
(22 martie) și a Zilei
Internaționale a Mării Negre
(31 octombrie)

NINCOV
ICI
OVIDIU

 Organizarea unor excursii
tematice pentru gimnaziu

MOLDO
VAN
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 Organizarea Cercului de
geografie

 Coordonarea elevilor în
realizarea referatelor cu
ocazia Zilei Mondiale a Apei
(22 martie) și a Zilei
Internaționale a Mării Negre
(31 octombrie)

 Redactarea unor articole în
reviste de specialitate

 Coordonarea unor proiecte
județene

CRISTIN
A

 excursie zona turistica Iași,
colaborare  cu Biserica

PĂTRÂN
JEL
DANIEL
A,
TOȘU
MIRELA

C. ACTIVITATE
DE
CERCETARESTI
ITIFICA SAU
METODICA
DUPA CAZ

1. ACTIVITATEA
STIINTIFICA SI
METODICA

 participarea la activitatile metodice
organizate la nivelul I.S.J. BV.;

 Anghel Adina –profesor metodist, profesor
expert în educație, membru în Consiliul
Consultativ ISJ- disciplina istorie

 activitate de evaluatori la faza judeteana a
Olimpiadei de istorie, geografie și religie

 Doamna prof. Moldovan Cristina –
organizator Olimpiada de geografie și
organizator al etapei naționale- Olimpiada
Terra

 Ședințe de catedră-schimb de experienta,
asigurarea circulatiei informatiilor.

 Evaluator la examenul de obținere a
posturilor vacante pt. suplinitori calificați
și necalificați ( prof. Anghel Adina)

 Doamna Anghel Adina , în calitate de
profesor metodist al ISJ Bv a efectuat
inspecții curente pentru gradul didactic II
și inspecții speciale. De asemenea , a
efectuat inspecții la clasă pentru candidații
înscriși la examenul de titularizare

 Doamna Moldovan Cristina a efectuat
inspecții la clasă pentru candidații înscriși
la examenul de titularizare

 Elaborarea de subiecte pt. faza județeană a
olimpiadei de istorie, geografie și religie
( Prof. Anghel , Moldovan Cristina și prof.
Pătrânjel Daniela)

 Doamna profesoară Anghel Adina a
elaborat  subiecte pentru examenul de
obținere a posturilor vacante pt. suplinitori
calificați și necalificați

 D-na profesoară Toșu Mirela a participat
la ședințele de microcerc și Comisie
metodică ,, Om și societate ”. A participat
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în calitate de profesor supraveghetor la
examene locale și naționale: Olimpiada de
matematică-faza județeană, admiterea în
clasa a V-a , examenul de bacalaureat și de
definitivare în învâțământ.

 Doamna profesoară Pătrânjel Daniela a
participat  la ședințele de microcerc și
Comisie metodică ,, Om și societate”.

d.ACTIVITATEA
FINANCIARA A
ORGANIZATIEI

1.ACTIVITATEA
FINANCIARA

 colectare de fonduri in cadrul actiunii
Târgul de Crăciun

 sponsorizarea din fonduri proprii a
Proiectului interjudețean ,, Mărturii ale
istorie Brașovului- O istorie a locuințelor “
( prof. Anghel Adina a cumpărat toate
materialele necesare realizării, de către
elevi din clasa a VII a , a unei locuințe
specifice Brașovului din sec. al XIX- lea.)

C.

MANAGEM
ENTUL

CALITATII

a. STRATEGII SI
PRODCEDURI
PENTRU
ASIGURAREA
CALITATII

1. AUTOEVALUAREA
INSTITUTIONALA

 Conform procedurilor in vigoare si ROI

2.MANAGEMNETUL
CALITATII AL
NIVELUL
ORGANIZATIEI

 Conform procedurilor in vigoare si ROI

b.PROCEDURI
PRIVIND
INITIEREA,
MONITORIZAR
EA SI
REVIZUIREA
PERIODICA A
PROGRAMELO
R SI
ACTIVITATILO
R
DESFASURATE

1.REVIZUIREA
PERIODICA A
OFERTEI SCOLARE

 monitorizarea satisfacției beneficiarilor
 Feedback-ul activităților CDŞ desfășurate
 Consilierea elevilor în alegerea cursurilor
 plan de măsuri pentru îmbunătățirea

activităților desfășurate
 propuneri de cursuri opţionale în funcţie de

interesul elevilor
 opțiuni conform preferințelor  și nevoilor

educabililor
C.  PROCEDURI

SI OBIECTIVE SI
TRANSPARENT
E DE
EVALUARE A
INVATARII

1.OPTIMIZAREA
PROCEDURILOR DE
EVALUARE A
CALITATII

 plan de măsuri pentru îmbunătățirea
activităților desfășurate

 propuneri de cursuri opţionale în funcţie de
interesul elevilor

 opțiuni conform preferințelor  și nevoilor
educabililor

 monitorizarea satisfacției beneficiarilor
 feedback-ul activităților desfășurate
 revizuirea procedurilor de evaluare pe baza

analizei progresului
 Utilizarea unor forme alternative de

evaluare.
d.PROCEDURI
DE EVALUARE
PERIODICA A
CALITATII
CORPULUI
PROFESORAL

1.EVALUAREA
CORPULUI
DIDACTIC

 Cunoasterea cerințelor fișei de evaluare
anuală

 Completarea fișei de evaluare anuală
 Respectarea calendarului evaluării cadrelor

didactice
 Teste pentru sondarea opiniei

beneficiarilor.
 întocmirea raportului de autoevaluare;
 completarea portofoliul personal;
 monitorizarea rezultatelor obtinute in



MINISTERUL EDUCAȚIEINAŢIONALE
COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII

“EMIL RACOVIŢĂ“
Str. Armoniei, nr. 6, Braşov

Tel: 0268.424.084
CUI: 29379248

activitatea cu elevii;
 feedback-ul  obținut de la beneficiari.

e.ACCESIBILITA
TEA
REURSELOR
ADECVATE
INVATARII

1. OPTIMIZAREA
ACCESULUI LA
RESURSELE
EDUCATIONALE

 Sedinte de catedra
 Utilizarea bazei informatice a scolii
 Utilizarea manualelor adecvate filierei /

specializărilor caracteristice şcolii noastre
din oferta manualelor avizate de MEN

 Utilizarea culegerilor pentru examenul de
bacalaureat adecvate

 Asigurarea caracterului aplicativ al predarii
prin utilizarea resurselor informatice

 Utilizarea soft-urilor educationale, simulari
pe calculator in realizarea orelor

 Utilizarea videoproiectorului în cazul
prezentărilor realizate de profesori sau
elevi

f.BAZA DE DATE
ACTUALIZATA
SISTEMATIC,
REFERITOARE
LA
ASIGURAREA
INTERNA A
CALITATII

1.CONSTITUIREA SI
ACTUALIZAREA
BAZEI DE DATE A
ORGAN IZATIEI

 Completarea caietului dirigintelui
 Completarea dosarului personal
 Completarea de formulare pentru

actualizarea bazei de date a scolii

g.TRANSPAREN
TA
INFORMATIILOR
DE INTERES
PUBLIC CU
PRIVIRE LA
PROGRAMELDE
STUDII SI DUPA
CAZ,
CERTIFICATELE,
DIPLOMELE SI
CALIFICARILE
OFERITEE

1.ASIGURAREA
ACCESULUI LA
INFORMATIE A
PERSOANELOR SI
INSTITUTIILOR
INTERESATE

 Utilizarea bazei informatice a scolii
 Asigurarea caracterului aplicativ al predarii

prin utilizarea resurselor informatice
 Utilizarea soft-urilor educationale, simulari

pe calculator in realizarea orelor

h.FUNCTIONALI
TATEA
STRUCTURILOR
DE ASIGURARE
A CALITATII
EDUCATIEI
CONFORM LEGII

1.FUNCTIONAREA
STRUCTURILOR
RESPONSABILE CU
EVALUAREA INTERNA
A CALITATII

 Conform procedurilor in vigoare si ROI
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RAPORT DE ACTIVITATE A CATEDREI DE DISCIPLINE SOCIO-
UMANE

AN SCOLAR 2016-2017

INDICATORI DE PERFORMANTA

1. Definirea si promovarea ofertei educationale

Doamna prof. Judele Ioana a implementat cursurile optionale “Succesul profesional”
(program Junior Achievement) la clasa a XII-a F si “Economia si succesul” (program
Junior Achievement) la clasele IX B si IX C.
Doamna prof. psiholog Marinescu Laura a implementat doua cursuri optionale vizand
dezvoltarea personala si cariera elevilor la clasele a XI-a  si a XII-a.
Definirea cursurilor optionale s-a realizat luand in considerare nevoile beneficiarilor.
Oferta de optionale este promovata la nivelul scolii utilizandu-se metode specifice de
marketing. Oferta educaţională a fost prezentată elevilor în detaliu astfel încât elevii să
poată decide dacă cursul opţional propus le poate fi util.   Cursurile optionale au fost
înregistrate la secretariatul şcolii la termen.

2. Realizarea unor parteneriate locale/nationale/internationale

Doamna prof. Judele Ioana a implementat la clasele  XIl F, IX B si IX C  programele
“Succesul profesional” si “Economia si succesul” in parteneriat cu Junior
Achievement Romania si, in parteneriat cu Fundatia Centrul Roman pentru Educatie si
Dezvoltare Economica – C.R.E.D.E. , programul” MoneySense – bancile si sistemul
bancar” la clasa a XI-a F.
Doamna prof. psiholog Marinescu Laura a colaborat cu Asociatia Caritas Brasov in
vederea desfasurarii unor proiecte privind consilierea antidrog.

3. Proiectarea curriculara

Proiectarea TC si CDS s-a ralizat  pornind de la nevoile identificate si de la politicile
nationale, judetene si locale. Proiectarea curriculara ia in considerare achizitiile
anterioare ale educabililor, asigurand dezvoltarea laturii aplicative, practice a
competentelor dezvoltate. Activitatile de predare, invatare si evaluare au fost
proiectate in echipa la nivelul cadrelor didactice si al ariilor curriculare.Beneficiarii
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relevanti pentru unitatea scolara au fost implicati in proiectarea
activitatilor de invatare, predare si evaluare.

Profesorii din catedra de discipline socio-umane au întocmit la termen toate
planificarile si au respectat reglementările privind conţinutul şi forma documentelor de
proiectare.

Profesorii au proiectat activitatile din saptamana „Scoala altfel” in urma discutiilor cu
elevii, astfel incat acestea sa corespunda atat dorintelor lor cat si devizei acestei
saptamani educative.  S-a urmarit ca aceste activitati sa contribuie la dezvoltarea
capacitatii de intelegere a relatiei dintre scoala si societate.

4. Realizarea curriculumului

Cadrele didactice au aplicat metodologii didactice centrate pe educabili.Cadrele
didactice au utilizat achizitiile anterioare ale educabililor in activitatile curriculare si
extracurriculare. Elementele specifice ale minoritatilor entice, religioase sau de alta
natura au fost utilizate in procesul de predare, invatare si evaluare. Cadrele didactice
au raspuns cerintelor educabililor sau parintilor privind acordarea de sprijin individual
in invatare.

Astfel, doamna prof. Judele Ioana a realizat pregatire suplimentara pentru examenul
de bacalaureat cu elevii clasei a XII-a F. Doamna prof. psiholog Marinescu Laura a
organizat activitati de consiliere educationala individuala si de grup adresate
elevilor,precum si lectorate pentru parinti cu tematica specifica, oferind servicii de
consiliere psihopedagogica pentru acestia pe diferite problematici. De asemenea, a
furnizat repere metodologice privind desfasurarea activitatilor OSP pentru clasele a
VIII-a si a XII-a.

Invatarea si formarea competentelor specifice a fost realizate prin folosirea metodelor
activ- participative, tinand cont de stilurile de invatare si inteligentele multiple ale
elevilor. Toate acestea se reflecta in scenariile didactice de la catedra si cele care au
fost facute la inspectiile la clasa. Modalităţile de realizare a caracterului practic-
aplicativ în predare au fost urmatoarele:
- învăţarea centrată pe elev;
-abordarea stilurilor de predare (vizual, auditiv, practic/kinetic);
-abordarea conţinuturilor din perspectiva metodelor activ-participative;
-aplicarea pe scară tot mai largă a jocului didactic;
-predarea integrată (interdisciplinară, pluridisciplinară, transdisciplinară);
-învăţarea în cooperare;
-desfăşurarea unor lecţii cu ajutorul computerului
Prin modelare, joc didactic, problematizare, învăţarea prin descoperire elevul  a fost
pus în situaţia de a căuta, a descoperi, de a rezolva situaţii noi, neînvăţate anterior.
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5. Evaluarea rezultatelor scolare

In activitatile de predare-invatare au fost folosite sistematic autoevaluarea si
interevaluarea educabililor. Evaluarile predictive si sumative au fost fidele si valide;
au fost folosite metode moderne de evaluare ( portofoliu, proiect). Elevii au cunoscut
planificarea activitatilor de evaluare si metodologia folosita.Rezultatele scolare au fost
inregistrate si comunicate elevilor si parintilor.

Profesorii catedrei de discipline socio-umane au specificat, în proiectarea scenariului
curricular, modalităţile în care se realizează feedback-ul continuu, a secvenţelor de
întărire şi sancţionare a rezultatelor evaluării formative: momente expozitive si
demonstrative, fișe tip feed-back, chestionar de interese. Au operaţionalizat
modalităţile de realizare a feedback-ului continuu, a secvenţelor de întărire şi
sancţionare a rezultatelor evaluării, în timpul performării scenariului curricular; au
interpretat întotdeauna informațiile obtinute in urma aplicării fișelor de feed-back,
chestionarelor de interese sau a testelor de evaluare.

Doamnele prof. Floristeanu Gabriela si Judele Ioana au participat in calitate de
profesori evaluatori la simularea examenului de Bacalaureat 2017.
Doamnele prof. Floristeanu Gabriela si Judele Ioana au participat, in calitate de
profesori evaluatori, la etapa judeteana a Olimpiadei de stiinte socio-umane.

6. Evaluarea rezultatelor la activitatile extracurriculare

Cadrele didactice au proiectat si  desfasurat activitati extracurriculare:

-actiune demonstrative cu Jandarmeria (Floristeanu Gabriela);
-vizionare de film (Floristenu Gabriela, Judele Ioana, Gogu Elena);
-vizita la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Transilvania cu elevii
clasei a XII-a C (Judele Ioana);
-drumetie in Poiana Brasov cu elevii clasei a XII-a C (Judele Ioana);
-organizare de jocuri si concursuri (Gogu Elena).

Profesorii din catedra de discipline socio-umane au operaţionalizat modalităţile de
realizare a feedback-ului continuu, a secvenţelor de întărire şi sancţionare a
rezultatelor evaluării, în timpul performării scenariului extracurricular; au interpretat
intotdeauna informațiile obținute in urma aplicării fișelor de feed-back, chestionarelor
de interese sau a testelor de evaluare.
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7. Activitati de cercetare stiintifica

Cadrele didactice au participat la activitatile metodice desfasurate la nivel
teritorial.Doamnele prof. Floristeanu Gabriela, Gogu Elena, Marinescu Laura si Judele
Ioana au participat la ședințele organizate de ISJ – Brașov pentru profesorii de socio-
umane. Doamna prof. Floristeanu Gabriela a fost membru in Consiliul Consultativ in
cadrul ISJ Brasov.

8. Dezvoltarea profesionala a personalului

Doamnele prof. Floristeanu Gabriela si Judele Ioana a participat, in calitate de profesor
asistent, la examenul de Bacalaureat 2017, proba de competente lingvistice.
Doamnele prof. Floristeanu Gabriela, Gogu Elena si Judele Ioana au participat, ca
profesori asistenti , la simularea examenului de Bacalaureat  2017.
Doamnele prof. Floristeanu Gabriela si Gogu Elena au participat, in calitate de
profesori asistenti, la examenul de Bacalaureat – sesiunea iulie 2017.
Doamna prof. Floristeanu Gabriela a tinut lectie deschisa la disciplina Cultura Civica
la clasa a VIII-a, in cadrul Concursului pentru ocuparea functiei de inspector de
discipline socio-umane.
Doamna prof. Judele Ioana a participat, in calitate de profesor asistent, la examenul de
admitere in clasa a V-a.
Doamna prof. Gogu Elena a elaborat si sustinut in sedinta de catedra referatul cu tema
„Comunicare si limbaj”.
Doamna prof. Gogu Elena a participat, in calitate de profesor asistent, la Olimpiada
interdisciplinara „Stiintele Pamantului”.
Doamna prof. psiholog Marinescu Laura a participat, in calitate de profesor asistent, la
Olimpiada de Biologie, la Olimpiada de Geografie si la examenul de titularizare.

9. Monitorizarea si revizuirea ofertei educationale

Personalul si categoriile relevante de beneficiari au fost implicate in revizuirea ofertei
educationale. Doamna prof. psiholog Marinescu Laura a fost membru in Comisia de
orientare scolara si profesionala.

10. Proceduri de optimizare a evaluarii invatarii

Procedurile de evaluare a rezultatelor invatarii au fost revizuite pe baza analizei
progresului si feed-back-ului obtinut de la elevi. Beneficiarii educatiei au participat la
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planificarea, realizarea si imbunatatirea procedurilor de evaluare a
rezultatelor invatarii.
Profesorii din catedra de discipline socio-umane au utilizat instrumente de evaluare
variate. Au efectuat evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor atât prin metode
tradiţionale, precum testul scris sau ascultarea orală, cât şi prin mijloace moderne,
precum studiul de caz, portofoliul. În cadrul orelor de predare elevii au fost încurajați
să se autoevalueze si interevalueze. Elevii poseda portofolii pe care le actualizeaza
constant.

11. Evaluarea performantelor didactice

Evaluarea fiecarui cadru didactic s-a realizat folosind metode si instrumente precum:
asistenta la ore, portofoliul. In evaluare s-au folosit indicatori privind rezultatele
obtinute si progresul educabililor. Evaluarea cadrelor didactice a cuprins recomandari
privind dezvoltarea profesionala ulterioara.

12. Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare, a
bazei logistice si a spatiilor scolare

Manualele si auxiliarele curriculare au fost selectate in functie de specificul disciplinei
si de achizitiile anterioare ale elevilor. Mijloacele de invatamant existente au fost
utilizate in procesul de invatare.
S-au realizat urmatoarele;
-utilizarea manualelor specifice clasei si nivelului;
-utilizarea materialelor auxiliare (fise, postere);
- utilizarea bazei logistice a scolii;
-utilizarea sălii media – laptop, proiector;
-utilizarea Internetului pentru ilustrarea orelor de curs

13. Managementul personalului didactic

Cadrele didactice din catedra de discipline socio-umane s-au implicat in procesul de
asigurare si evaluare a calitatii. Au respectat sarcinile și pașii propuși pentru asigurarea
internă a calității în școala noastră: au prelucrat la clasă normele ROI şi au diseminat
hotărârile luate de Consiliul profesoral şi de către Consiliul de Administrație al unităţii
de învăţământ. S-au asigurat că elevii respectă normele ROI precum şi hotărârile luate
de Consiliul profesoral şi de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.
Au  monitorizat comportamentul elevilor atât în timpul desfăşurării orelor de curs, cât
şi în timpul efectuării serviciului pe şcoală în timpul pauzelor şi în timpul activităţilor
extracurriculare.  Au colaborat cu părinţii, precum şi cu psihologul școlii;
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au aplicat teste de cunoaştere şi autocunoaştere în colaborare cu
psihologul școlii; au interpretat şi comunicat rezulatele acestor teste părinţior şi
psihologului școlii
Doamna prof. Judele Ioana a fost membru in comisia CEAC.

Responsabil catedra,
prof. Judele Ioana
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RAPORT  INDICATORI DE PERFORMANTA CEAC
ANUL ȘCOLAR 2016/2017

CATEDRA DE LIMBA ENGLEZA

DOMENII CRITERII SUBDOMENII INDICATORI

A.

CAPACITAT
E

INSTITUTIO
NALA

d. a.STRUCTURI
INSTITUTIONAL
E,
ADMINISTRATI
VE SI
MANAGERIALE

7. MANAGEME
NT
STRATEGIC

1.9 documentele specifice exista in dosarul
catedrei (documente proiective, planificari,
optionale propuse proiecte de dezvoltare si plan
de implementare)
1.10 organizarea interna a unitatii de
inatamant – conform ROI
1.11 sistemul de comunicare interna si
externa functioneaza conform ROI

8. MANAGEME
NT
OPERATION
AL

8.1 functionarea curenta a unitatii de invatamant
– conform ROI

8.2 sistemul de gestionare a informatiilor –
datele au fost inregistrate, prelucrate si
utilizate conform procedurilor

8.3 au fost asigurate serviciile medicale pentru
elevi – cabinet medical, supraveghere
profesor de serviciu pe scoala

8.4 s-a asigurat securitatea tuturor celor
implicati in activitatea scolara in timpul
desfasurarii programului – professr de
serviciu pe scoala

8.5 s-au asigurat  serviciile de orientate si
consiliere pentru elevi in cadrul orelor de
dirigentie si prin colaborare cu psihologul
scolii

b.BAZA
MATERIALA

16. SPATII
SCOLARE

16.1 spatiile au fost adecvate desfasurarii
procesului instructive-educativ

16.2 dotarea spatiilor scolare a fost
adecvata

16.3 spatiile scolare au fost accesibile
16.4 spatiile scolare au fost utiliazate

conform destinatiei acestora

17. SPATII
ADMINISTRA
TIVE

17.1 spatiile administrative au fost
utilizate conform destinatiei acestora

18. SPATIIAUXIL
IARE

18.1 Nu exista spatii auxiliare pentru
catedra de limba engleza

19. MATERIALE
SI
MIJLOACELE
DE
INVATAMAN
T,
AUXILIAREL
E
CURRICULA
RE

19.1 institutia a fost dotata cu mijloace de
invatamant si cu auxiliare curriculare
adecvate

19.2 fondul bibliotecii este insuficient
dotat

19.3 dotatre cu tehnologie informatica si
de comuniccare a fost adecvata

19.4 echipamentele, materialele,
mijlocele de invatamant si auxiliarele
curriculare au fost accesilbile
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20. DOCUMENTE
SCOLARE

20.1 au fost utilizate documentele scolare
( cataloage, carnete de elev, alte documente
conform ROI si proccedurilor in vigoare)

c.RESURSE
UMANE

1.
MANAGEMEN
TUL
PERSONALUL
UI

 Catedra de engleza a fost alcatuită din 5
profesori:

-4 profesori titulari;-1 profesor pe orele rămase
libere;
Popa Corina
Mihalache Oana
Manescu Cristina
Balaban Andrei ( suplinire ore Horga Stefania CIC)
Stefanescu Ana

 Raport de autoevaluare an şcolar 2016/2017
 Raport de activitate al Comisiei Metodice

pentru anul şcolar 2016/20167conform
standardelor de referinţă şi a indicatorilor de
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii

 Completarea dosarului catedrei

B.

EFICACITATE
A

EDUCATIONA
LA

a.CONTINUTUL
PROGRAMELO
R DE STUDIU

7. OFERTA
EDUCATION
ALA

 Promovarea propunerilor  de cursuri
optionale (CDȘ) la clase

 promovarea ofertei educaționale în rândul
absolvenților de gimnaziu

 promovarea ofertei de cursuri postliceale în
rândul absolvenților de liceu

8. CURRICULU
M

Planificarile semestriale si anuale au fost redactate in
conformitate cu programele aprobate de MEC.Am
realizat PLANIFICARILE CALENDARISTICE in
conformitate cu politicile naționale, pornind de la
nevoile educabililor. Actualizarea planificărilor în
funcție de realizarea curriculumului la fiecare clasă
la începutul semestrului II. Proiectarea activitatilor la
clasa pornind de la cerintele programei dar si in
functie de nivelul de pregatire al elevilor clasei
Programele CDS au fost conforme cu programele de
studio pentru diferite clase si nivele de studio al
limbii engleze. Acestea au fost inregistrate la
secretariatul scolii sau aprobate de inspectorul de
specialitate
TESTE INITIALE
-aplicarea testelor la clasele a VI-a, a IX-a si la cele
la care s-a schimbat profesorul
-corectarea testelor si interpretarea rezultatelor
-raport intocmit pentru  aceste clase care sa realizeze:

 identificarea nivelului pregatirii elevilor;
 identificarea nevoilor educabililor;
 măsuri remediale.

Realizarea procesului de predare – invatare:
-utilizarea metodelor eficiente pentru realizarea
orelor: metode active de predare, cresterea
caracterului aplicativ al predarii prin utilizarea
eficienta a resurselor şi a bazei logistice;

-utilizarea soft-urilor educationale pentru
realizarea orelor de curs;
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-ore de engleza atractive si eficiente;
-cresterea interesului elevilor pentru studiul englezei;
-parcurgerea integrală a materiei;

-utilizarea eficientă a mijloacelor din dotare
Consultatii, meditatii in vederea participării la
examene și concursuri școlare şi pentru sprijinirea
elevilor cu dificultăţi
-selectarea si pregatirea elevilor din toate clasele
pentru participarea la faza  județeană a Olimpiadei de
engleza;

b.REZULTATEL
E INVATARII

4. PERFORMANT
ELE SCOLARE

 Realizarea procesului de evaluare:
-utilizarea autoevaluarii si interevaluarii in
activitatile de invatare;
-notarea ritmica a elevilor;
-evaluări pe baza unor fişe de observaţie ale elevilor
pe parcursul orelor
-realizarea de evaluari sumative;
-utilizarea unor forme alternative de evaluare.
progresul școlar al elevilor;
-asigurarea transparenţei criteriilor de notare
-portofoliul elevului.

 Simularea examenului de bacalaureat –
corectarea lucrărilor realizate de elevi

-pregatirea suplimentara a  elevilor din cls. a XII-a
pentru prezentarea la examenul de Bacalaureat 2017.

 Raport privind rezultatele elevilor la
Simularea examenului de bacalaureat si
examenului de intensiv- bilingv clasa a VIII-
a-stabilirea de măsuri remediale

 Testarea Naţională a elevilor de clasa a VI-a:
-pregatirea suplimentara a elevilor
-analiza rezultatelor;
-prezentarea rezultatelor obținute elevilor și
părinților și stabilirea de măsuri remediale

 Examen de Bacalaureat 2017- competente
lingvistice-procent de promovare 100% la
proba de engleza  a Bacalaureatului

OLIMPI
ADA
JUDETE
NA DE
LIMBA
ENGLEZ
A

MENTI
UNE
MENTI
UNE

LUCA
ALEXAN
DRA
CIUCASE
L
ANTONI
A

CLA
SA A
X-A

POPA
CORINA

MENTI
UNE

CARP
FLORIN

CLA
SA A
IX-A

MANESC
U
CRISTINA

MENTI
UNE

ALECU
EDUARD

CLA
SA A
XI-A

MIHALAC
HE OANA

PREMI
UL III

UNGURE
ANU
FRANCE
SCA

CLA
SA A
XI-A

BALABA
N
ANDREI
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2.PERFORMANTE
EXTRACSOLARE

 Participarea profesorilor de
engleza la toate activitatile
importante ale scolii: Ziua
Liceului, Balul Bobocilor,
Targul de Craciun, Spectacol
caritabil, Banchetul
Absolvenților.

-cunoasterea elevilor;
-oferirea de alternative pentru
petrecerea timpului liber;

 Organizarea de activitati
extracurriculare în cadrul
săptămânii „Să știi mai multe ,
să fii mai bun”:

-activități atractive cu elevii: excursii
tematice;
-cunoasterea elevilor, alternative pentru
petrecerea timpului liber;
-activități interesante și atractive cu
elevii

TOTI
PROFES
ORII
CATEDR
EI

 Activitate voluntariat Brădet
 Coordinator SNAC -

Colaborare cu institutii locale
in vederea realizarii proiectelor
desfasurate in cadrul SNAC

-promovarea activităților de voluntariat
-sensibilizarea elevilor privind
dificultățile materiale ale unor
familii

 Targul liceelor
 Colaborare cu Edmundo – a

world of education in vederea
promovarii studiilor in
strainatate

 Coordonare proiecte GROW pe
scoala in colaborare cu
AIESEC ( organizatia
internationala a studentilor) –
sesiunea de iarna si sesiunea de
vara 2016-2017
organizarea si desfasurarea
fazei județene a Olimpiadei de
Argumentare, dezbateri si
gandire critica – selectarea
lotului scolii – LOCUL 9
DIN21DE ECHIPE

POPA
CORINA

 Colaborare cu Edmundo – a
world of education in vederea
promovarii studiilor in
strainatate

 colaborare cu institutii locale in
vederea realizarii  orelor de
dirigentie

MIHALA
CHE
OANA
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 Colaborare cu institutiile locale:
Politia locala/ Universitatea
Transilvania in vederea
informarii si prelucrarii
elevilor-cls. a IX-a D

programe de voluntariat in parteneriat
cu Scoala Incluziva Brasov,
coordonator Moraru Camelia

 - parteneriat cu asociatia “Harta
viselor”

MANESC
U
CRISTIN
A

 excursie zona turistica Sibiu BALABA
N
ANDREI

C. ACTIVITATE
DE
CERCETARESTI
ITIFICA SAU
METODICA
DUPA CAZ

1. ACTIVITATEA
STIINTIFICA SI
METODICA

 participarea la activitatile metodice
organizate la nivelul I.S.J. BV.;

 activitate de evaluatori la faza judeteana a
Olimpiadei de engleza

 organizarea si desfasurarea fazei județene a
Olimpiadei de Argumentare, dezbateri si
gandire critica

 Ședințe de catedră-schimb de experienta,
asigurarea circulatiei informatiilor.

 Dezvoltarea competențelor de evaluare a
cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar - arbitru pentru Olimpiada de
Argumentare, dezbateri si gandire criticafaza
judeteana si naționala,organizat de ISJ
Brașov

d.ACTIVITATEA
FINANCIARA A
ORGANIZATIEI

1.ACTIVITATEA
FINANCIARA

- colectare de fonduri in cadrul actiunii Targul de
Craciun

C.

MANAGEM
ENTUL

CALITATII

a. STRATEGII SI
PRODCEDURI
PENTRU
ASIGURAREA
CALITATII

1. AUTOEVALUAREA
INSTITUTIONALA

 Conform procedurilor in vigoare si ROI

2.MANAGEMNETUL
CALITATII AL
NIVELUL
ORGANIZATIEI

 Conform procedurilor in vigoare si ROI

b.PROCEDURI
PRIVIND
INITIEREA,
MONITORIZAR
EA SI
REVIZUIREA
PERIODICA A
PROGRAMELO
R SI
ACTIVITATILO
R
DESFASURATE

1.REVIZUIREA
PERIODICA A
OFERTEI SCOLARE

 monitorizarea satisfacției beneficiarilor
 Feedback-ul activităților CDŞ desfășurate
 Consilierea elevilor în alegerea cursurilor
 plan de măsuri pentru îmbunătățirea

activităților desfășurate
 propuneri de cursuri opţionale în funcţie de

interesul elevilor
 opțiuni conform preferințelor  și nevoilor

educabililor
C.  PROCEDURI

SI OBIECTIVE SI
TRANSPARENT
E DE
EVALUARE A
INVATARII

1.OPTIMIZAREA
PROCEDURILOR DE
EVALUARE A
CALITATII

 plan de măsuri pentru îmbunătățirea
activităților desfășurate

 propuneri de cursuri opţionale în funcţie de
interesul elevilor

 opțiuni conform preferințelor  și nevoilor
educabililor

 monitorizarea satisfacției beneficiarilor
 feedback-ul activităților desfășurate
 revizuirea procedurilor de evaluare pe baza

analizei progresului
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 Utilizarea unor forme alternative de
evaluare.

d.PROCEDURI
DE EVALUARE
PERIODICA A
CALITATII
CORPULUI
PROFESORAL

1.EVALUAREA
CORPULUI
DIDACTIC

 Cunoasterea cerințelor fișei de evaluare
anuală

 Completarea fișei de evaluare anuală
 Respectarea calendarului evaluării cadrelor

didactice
 Teste pentru sondarea opiniei beneficiarilor.
 întocmirea raportului de autoevaluare;
 completarea portofoliul personal;
 monitorizarea rezultatelor obtinute in

activitatea cu elevii;
 feedback-ul  obținut de la beneficiari.

e.ACCESIBILITA
TEA
REURSELOR
ADECVATE
INVATARII

1. OPTIMIZAREA
ACCESULUI LA
RESURSELE
EDUCATIONALE

 Sedinte de catedra
 Utilizarea bazei informatice a scolii
 Utilizarea manualelor adecvate filierei /

specializărilor caracteristice şcolii noastre
din oferta manualelor avizate de MEN

 Utilizarea culegerilor de exercitii adecvate
 Asigurarea caracterului aplicativ al predarii

prin utilizarea resurselor informatice
 Utilizarea soft-urilor educationale, simulari

pe calculator in realizarea orelor
 Utilizarea videoproiectorului în cazul

prezentărilor realizate de profesori sau elevi
f.BAZA DE DATE
ACTUALIZATA
SISTEMATIC,
REFERITOARE
LA
ASIGURAREA
INTERNA A
CALITATII

1.CONSTITUIREA SI
ACTUALIZAREA
BAZEI DE DATE A
ORGAN IZATIEI

 Completarea caietului dirigintelui
 Completarea dosarului personal
 Completarea de formulare pentru

actualizarea bazei de date a scolii

g.TRANSPAREN
TA
INFORMATIILOR
DE INTERES
PUBLIC CU
PRIVIRE LA
PROGRAMELDE
STUDII SI DUPA
CAZ,
CERTIFICATELE,
DIPLOMELE SI
CALIFICARILE
OFERITEE

1.ASIGURAREA
ACCESULUI LA
INFORMATIE A
PERSOANELOR SI
INSTITUTIILOR
INTERESATE

 Utilizarea bazei informatice a scolii
 Asigurarea caracterului aplicativ al predarii

prin utilizarea resurselor informatice
 Utilizarea soft-urilor educationale, simulari

pe calculator in realizarea orelor

h.FUNCTIONALI
TATEA
STRUCTURILOR
DE ASIGURARE
A CALITATII
EDUCATIEI
CONFORM LEGII

1.FUNCTIONAREA
STRUCTURILOR
RESPONSABILE CU
EVALUAREA INTERNA
A CALITATII

 Conform procedurilor in vigoare si ROI
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RAPORT ÎNTOCMIT CONFORM INDICATORILOR DE PERFORMANTA CEAC
ANUL ȘCOLAR 2016/2017

CATEDRA DE LIMBI MODERNE(LB. FRANCEZĂ, LB.GERMANĂ, LB. SPANIOLĂ)

DOMENII CRITERII SUBDOMENII INDICATORI

A.

CAPACITATE
INSTITUTION
ALA

• a.STRUCTU
RI
INSTITUTI
ONALE,
ADMINIST
RATIVE SI
MANAGERI
ALE

• MANAGEMENT
STRATEGIC

• planul managerial al
catedrei de limbi
moderne a fost
elaborat în ședința de
catedră de la
începutul anului
școlar 2016-2017 si
prevede responsabilii
activităților propuse,
precum și modul de
realizare al acestora.

• documentele specifice
există în dosarul
catedrei noastre
(documente
proiective,
planificări) ; am
proiectat situațiile de
învățare  astfel încât
dobândirea
achizițiilor învățării
de către elevi să aibă
rol adaptativ - social
și profesional - iar
diferențele
individuale și nevoile/
interesele elevilor
noștri să constituie
repere centrale.

• școala noastră are o
organizare internă
ierarhică, pe
compartimente,
conform
organigramei școlare
avizate în consiliu
profesoral.

• MANAGEMENT
OPERATIONAL

• unitatea noastră de
învățământ  funcționează în
două schimburi, fiind un
colegiu care asigură cursuri
pentru nivelul gimnazial,
liceal și postliceal;

• am respectat sistemul



MINISTERUL EDUCAȚIEINAŢIONALE
COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII

“EMIL RACOVIŢĂ“
Str. Armoniei, nr. 6, Braşov

Tel: 0268.424.084
CUI: 29379248

de
gestionare a informațiilor
/datele elevilor, care au fost
înregistrate, prelucrate și
utilizate conform
procedurilor in vigoare;

• au fost asigurate
serviciile medicale pentru
elevi – există cabinet medical
funcțional în care își
desfășoară activitatea un
medic și o asistenă (aufost
informați elevii în legătură cu
programul cabinetului
medical);

• s-a asigurat
securitatea

tuturor celor implicați în
activitatea școlară în timpul
desfășurării programului – ca
profesori de serviciu pe
școală am supravegheat
elevii în timpul pauzelor atât
în curtea școlii cât și pe
coridoarele școlii;

• am participat, alături
de

elevii noștri, la toate
activitățile de tip S.S.M
(simularea de incendiu și
cutremur)

b. BAZA
MATERIALA

• SPATII
SCOLARE

• spațiile școlare din
instituția noastră au fost
adecvate desfășurării
procesului instructiv-
educativ: săli spațioase ,
luminoase și incălzite
corespunzător în timpul
iernii;

• C.D.I. –ul este un spațiu
folosit frecvent de elevi
pentru obținerea
informațiilor necesare
desfășurării orelor de
limbi moderne ;

• spațiile școlare au fost
accesibile pentru toți elevii,
chiar și pentru cei cu
dizabilitați.
• Am utilizat spatiile
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școlare
conform destinației acestora:
săli de clasă, Sala festivă
(lecții interactive prin
folosirea mijloacelor TIC),
precum și sala C.D.I.

• SPATII
ADMINISTRATI
VE

• spațiile administrative
au fost utilizate conform
destinației acestora
(serviciul secretariat și
contabilitate), dotate
adecvat destinației pe
care o au și pe care le-am
utilizat ori de câte ori s-a
impus.

• SPATIIAUXILI
ARE

• nu există spații
auxiliare

pentru catedra de limba
franceză, germană,
spaniolă.

• MATERIALE SI
MIJLOACELE
DE
INVATAMANT,
AUXILIARELE
CURRICULARE

• instituția noastră a
fost

dotată cu mijloace de
învățământ și cu auxiliare
curriculare adecvate
utilizate de cadrele
didactice și de elevi, în
procesul didactic, pentru
implementarea adecvată
și eficientă a
curriculumului: laptop la
nivelul fiecărei catedre,
video- proiectoare și
cărți.
• fondul bibliotecii a

fost
reorganizat pt a
eficientiza împrumutul
cărților de către elevi;
• dotarea cu tehnologie
informatică și de
comunicare a fost
adecvată și ne-a permis sa
derulăm activități
conform criteriilor
CERCL ;
• echipamentele,
materialele, mijloacele de
învățământ și auxiliarele
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curriculare au fost
accesilbile fiecarei clase
și profil și au venit în
sprijinul elevilor și  al
nostru

• DOCUMENTE
SCOLARE

• au fost utilizate
documentele școlare
( cataloage, carnete de
elev, registre școlare și
alte documente conform
ROI și procedurilor în
vigoare)

c. RESURSE
UMANE

1.
MANAGEMENT
UL
PERSONALULUI

In calitate de responsabil  al
Comisiei de limbi moderne

am
participat la toate ședintele de
catedra în care
am adus
informații în legătură cu
conținutul scrisorilor

metodice
și  despre noutățile de la
întrunirile de microcerc.
Catedra de lb. moderne a fost
alcatuită din 5 profesori:
Ștefănescu Ana-responsabil
de catedra
(lb.franceză+lb.engleză)
Vancea Eleonora-
lb.franceză
Frunză Elisabeta-lb.
germană
Ivanovici Silviana-lb.
germană
Nemeș Mihaela-lb.spaniolă

B.

EFICACITATEA
EDUCATIONAL
A

a.CONTINUTUL
PROGRAMELOR
DE STUDIU

• OFERTA
EDUCATIONAL
A

Toți membrii catedrei au
participat, în cadrul C.P., la
definirea ofertei școlare
pentru anul 2017-2018; a fost
promovată oferta
educațională a colegiului în
rândul elevilor absolvenți de
gimnaziu și de liceu(școala
postliceală).

• CURRICULUM Planificarile semestriale și
anuale au fost redactate în
conformitate cu programele
aprobate de MEC. Am
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realizat planificările
calendaristice în conformitate
cu politicile naționale,
pornind de la nevoile
educabililor. Actualizarea
planificărilor în funcție de
realizarea curriculumului la
fiecare clasă la începutul
semestrului II. Proiectarea
activităților la clasă pornind
de la cerințele programei, dar
și în funcție de nivelul de
pregătire al elevilor clasei.
TESTE INITIALE
-aplicarea testelor la clasele
a IX-a;
-corectarea testelor și
interpretarea rezultatelor ;
-raport întocmit pentru
aceste clase care a avut ca
scop:

• identificarea nivelului
de pregătire al
elevilor;

• identificarea nevoilor
educabililor

• măsuri remediale.
In realizarea procesului de
predare – învățare :

-am utilizat metode
eficiente pentru realizarea
orelor: metode active de
predare pt. creșterea
caracterului aplicativ al
predării prin utilizarea
eficientă a resurselor şi a
bazei logistice;

-am utilizat soft-urile
educaționale pentru
realizarea orelor de
curs în așa fel încât
orele sa fie atractive și
eficiente;

-am încercat să
facem să crească interesul
elevilor pentru studiul
limbilor moderne, al culturii
și civilizației franceze,
germane și spaniole;

-am parcurs integral
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materia;
-am utilizat
mijloacele din dotare
pt eficientizarea
procesului instructiv-
educativ;

-am realizat
consultații și meditații în
vederea participării elevilor
la examenele și concursurile
școlare şi pentru sprijinirea
elevilor cu dificultăţi;

-am  pregatit elevi
pentru participarea la fazele
județene ale Olimpiadelor  de
lb.franceza și germană.
Realizarea curriculum-ului a
constat în desfășurarea orelor
din T.C., dupa cum urmează:

• clasa a V-a -
T.C.

• clasa a VI-a -
T.C.

• clasa a VII-a –
T.C.

• clasa a VIII-a
– T.C.

• clasele a IX-
a– T.C.

• clasele a X-a–
T.C.

• clasele a XI-
a– T.C.

• clasele a XII-a
– T.C.

Am realizat procesul
de predare-învățare aplicând
metodologii centrate pe
nevoile elevilor, îmbinând
cunoștințele acestora atât în
activități curriculare, cât și
extracurriculare. Invățarea și
formarea competențelor
specifice au fost realizate
prin folosirea metodelor
activ-participative, ținând
cont de stilurile de învățare și
inteligențele multiple ale
elevilor. Modalităţile de
realizare a caracterului
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practic-aplicativ în predare
au fost următoarele:

- învăţarea centrată
pe elev;

-abordarea stilurilor
de predare (vizual, auditiv,
practic/kinetic);

-abordarea
conţinuturilor din perspectiva
metodelor activ-participative;

-aplicarea pe scară tot
mai largă a jocului didactic ;

-predarea integrată
(interdisciplinară,
pluridisciplinară,
transdisciplinară) ;

-învăţarea în
cooperare.

b.REZULTATELE
INVATARII

• PERFORMANTE
LE SCOLARE

• am realizat procesul de
evaluare în funcție de
atingerea  obiectivelor
stabilite la clasă. Am
prezentat elevilor din timp
metodele și criteriile de
evaluare; am încurajat
autoevaluarea și
interevaluarea. Notele au
fost comunicate elevilor și
trecute apoi în catalog și în
carnetele de note.
• metodele și tehnicile

de
evaluare au fost
îmbunătățite în scopul
realizării unor corelații
eficiente între predare-
învățare-evaluare și pt a
atinge dezideratele
propuse pt formarea
personalității autonome,
libere și creatoare a
elevilor noștri.

De asemenea:
• Am notat ritmic elevii
fiecarei clase la
intervalepe cât posibil
egale asigurând astfel
transparența evaluării ;
• Am respectat

reglementările
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privind numărul minim de note;
• Am utilizat instrumente de
evaluare continuă;
• Fiecare test a avut barem

de
corectare și notare;
• Fiecare evaluare a

fost
însoțită de motivarea
notelor acordate în
termeni accesibili atât
elevilor cât şi părinţilor;
• Am aplicat

instrumente
de evaluare inițială- teste
predictive; acestea au fost
urmate de analiza
rezultatelor,

interpretarea lor și stabilirea
unui plan remedial.
-Am aplicat atât metode de
evaluare tradiționale (teste),
cât și metode de evaluare
alternativă ( proiect,
portofoliu, expoziții,
concursuri școlare,
observarea sistematică a
activităţii şi a
comportamentului
elevului,fişa pentru
activitatea personală a
elevului,interviul,înregistrări
audio şi/sau video. etc)
-Am evaluat gradul de
satisfacție al beneficiarilor
educației pe baza unor
chestionare aplicate elevilor
Am utilizat formele
alternative de evaluare pentru
că ele  privesc rezultatele
şcolare obţinute pe o
perioadă mai îndelungată și
totodată vizează formarea
unor capacităţi, dobândirea
de competenţe şi mai ales
schimbări în planul
intereselor, atitudinilor,
corelate cu activitatea de
învățare:
Portofoliul- reprezintă
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“cartea de vizită” a elevilor
noștri, prin care s-a putut
urmări progresul – în plan
cognitiv, atitudinal şi
comportamental – de-a
lungul  unui interval  mai
lung de timp (un semestru și
respectiv un an școlar).
Elevii noștri posedă
portofolii pe care le
actualizează constant.

D-na prof. Ștefănescu Ana-
Maria a participat în calitate
de cadru didactic evaluator
de limba engleză la proba
scrisă a examenului de
admitere în clase cu profil
intensiv și bilingv engleză.
De asemenea, d-na prof. a
participat în calitate de
profesor asistent la examenul
de admitere în clasa a V-a,
proba de matematică și în
calitate de prof.
supraveghetor la proba de
simulare a examenului de
bacalaureat pentru clasele a
XI-a și a XII-a.

În vederea examenului de
intensiv- bilingv pt. clasa a
VIII-a(lb. franceza) d-na
prof. Vancea E. a  realizat
pregatirea suplimentara a 6
elevi care au reusit să
promoveze această probă.

La Olimpiada de lb.
franceza-faza județeană eleva
Radu Aneta (cls. a VIII-a) a
d-nei prof Vancea E. a
obținut locul V.

D-na prof. Vancea E. a
realizat ateliere de creație  cu
elevii claselor a VIII-a și a
IX-a : « Scrisoare catre un
prieten imaginar » (în lb.
franceză).
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 D-na prof. Frunză E.
a

colaborat cu Educational
Center-international
bookshop- și Centrul Cultural
German in vederea
promovării  literaturii în
lb.germană pe diferite nivele
de cunoștință, jocuri
didactice dar și interactive și
a cursurilor de lb. germană în
vederea obținerii
Certificatelor Goethe
(necesare studiilor in
strainatate)

• D-le prof. Vancea E.
și

Frunză E. au participat la
activități de voluntariat la
Brădet în
vedereasensibilizării elevilor
privind dificultățile materiale
ale unor familii
nevoiașe.Aceleași d-ne prof.
au participat și la Târgul
liceelor.

 D-nele prof.
Ștefănescu A

și Frunză E au participat la
corectarea Evaluării
Naționale a elevilor de clasa
a VI-a (prof. Ștefanescu A) și
a VIII-a (prof. Frunză E.).

Membrii catedrei au
organizat simulăriale
examenului de bacalaureat cu
elevii care urmau să susțină
examenul de bacalaureat la
lb. franceză, lb. germană, lb.
spaniolă – și au corectat
lucrările realizate de elevi ;
-am realizat pregătirea
suplimentară a  elevilor din
cls. a XII-a pt competențele
lingvistice la lb. franceză,
germană, spaniolă și pentru
elaborarea lucrărilor de
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atestat la aceste limbi
moderne;

D-na prof. Tănăsescu M. a
participat ca:

profesor evaluator la
Olimpiada de

lb. spaniolă- faza pe școală;
 profesor evaluator la
Olimpiada  județeană;
 coordonator de atestate și
evaluator în comisia de Atestate
la lb. spaniolă,  clasa a XII -a F;
 profesor evaluator
pentru examenul de Bacalaureat-
competențe lingvistice;
 evaluator la proba orală a
examenului de admitere pentru
clasele de intensiv și bilingv,
desfășurat în luna mai a anului
școlar 2016-2017.
La faza județeană a
Olimpiadei de limba spaniolă
d-na prof. Tănăsescu M. a
avut doi elevi participanți:
Pântea Alexandra Maria din
cl. a XI a C și
Ionescu Teodora Mari Priere
din cl. a IX a B-obținând
premiul II.

D-na prof. Ivanovici S. a
participat ca:
 asistent la Olimpiada de
biologie;
 profesor evaluator la
Olimpiada judeteana de limba
germană;
 profesor evaluator pentru
atestatele de limba germană (clasa
a XII-a)

 profesor evaluator în
cadrul concursului de bilingv;
 profesor evaluator pentru
examenul de Bacalaureat-
competențe lingvistice .
 supraveghetor la Evaluarea
Națională pentru clasele a – VIII-
a
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 supraveghetor la examenul
de  Bacalaureat.
 supraveghetor la examenul
de Titularizare

• La examenul  de
Bacalaureat sesiunea iunie
2017- proba de evaluare a
competențelor lingvistice în
limba
franceză/germană/spaniolă -
procentul de promovare a
fost 100% la toate cele 3
limbi moderne.

2.PERFORMANTE
EXTRASOLARE

Membrii
catedrei au
participat la
toate activitățile
importante ale
școlii: Ziua
limbilor
moderne, Ziua
Liceului, Balul
Bobocilor,
Târgul de
Crăciun,
Spectacolul
caritabil,
Banchetul
Absolvenților,
Ziua
Francofoniei,
Zilele filmului
francez și
german pt:
-cunoașterea
elevilor;
-oferirea de
alternative
pentru
petrecerea
timpului liber;

• Am
organizat
împreună
activități

TOTI
PROFESO
RII
CATEDR
EI
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extracurriculare
în cadrul
săptămânii „Să
știi mai multe,
să fii mai bun”:
-activități
atractive și
interesante cu
elevii noștri.

D-le prof.
Ștefănescu A.,
Vancea E.,
Frunză E. și
Tănăsescu M.
au pregătit elevi
pentru obținerea
de certificate de
competențe
recunoscute
internațional de
tip DELF,
DELE, etc.

• Colabor
are cuinstituțiile
locale: Poliția
locală/Universit
atea
Transilvania pt:

• informar
ea elevilor
în legătură cu
consumul de
droguri și
consecințele
acestuia

• informar
ea elevilor

în legătură cu
oferta
educațională a
universității.
• vizita  la
Prima Școală
Românească și
participarea cu
un grup de
elevi la
spectacolul
Bărbierul din



MINISTERUL EDUCAȚIEINAŢIONALE
COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII

“EMIL RACOVIŢĂ“
Str. Armoniei, nr. 6, Braşov

Tel: 0268.424.084
CUI: 29379248

Sevilla, Opera
Brașov;
• participa
-
rea cu un grup
de elevi la
programul
artistic
organizat cu
prilejul ZILEI
FRANCOFON
IEI

 participa
rea cu un grup
de elevi la
Zilele filmului
francez și
german,
activitate
organizată de
Centrul
Cultural
German Braşov
şi Alianţa
Francezăși
desfășurată în
Cinemateca
Patria.
 D-na
prof. Ivanovici
S. a realizat
împreună cu
elevii școlii
activități
dedicate
următoarelor
sărbători din
spațiul german:
Martinstag,
Nikolaus,
Weihnachten,
Ostern,
Geschichte
Deutschland;
produsele
activităților au
fost adăugate în
portofoliile
elevilor.

C. ACTIVITATE 1. ACTIVITATEA • Activitatea științifică s-a
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DE CERCETARE
STIITIFICA SAU
METODICA
DUPA CAZ

STIINTIFICA SI
METODICA

derulat prin documentare
continuă, actualizare și
dobândire de noi cunoștințe,
fapt evidențiat de
multitudinea și diversitatea
fișelor de lucru/
învățare/evaluare;
• Activitatea metodică a
constat în participarea la
toate acțiunile metodice
organizate la nivelul I.S.J.
Brașov ;
• Ședințe de catedră
schimb de experiență,
asigurarea circulației
informațiilor.
 D-na prof. Ștefănescu
A. a susținut lucrarea
metodico-științifică de
gradul I cu titlul La
Dynamique de l’étape de
l’éveil de l’attention et son
apport dans l’apprentissage
du FLE enseignement
secondaire.
D-na prof. Frunză E. a
participat la activitățile
metodice organizate de
Centrun ZFL de la Mediaș și
Institutul Goethe-București și
în calitate de evaluator la
faza județeană a Olimpiadei
de germană, precum și de
evaluator la examenul
național de admitere in
clasele cu program
intensiv/biling și de corector
în comisia de precontestații a
examenului național de lba.
germană ptr.
cls.intensivă/bilingvă.

d.ACTIVITATEA
FINANCIARA A
ORGANIZATIEI

1.ACTIVITATEA
FINANCIARA

C.

a. STRATEGII SI
PRODCEDURI
PENTRU
ASIGURAREA
CALITATII

1. AUTOEVALUAREA
INSTITUTIONALA

• Conform procedurilor
în vigoare și ROI

2.MANAGEMNETUL
CALITATII AL
NIVELUL
ORGANIZATIEI

 Am aplicat
procedurile interne de
asigurare a calității ;

 Am participat la
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MANAGEME
NTUL
CALITATII

sesiuni de comunicare
științifică, la nivelul
I.S.J.Brașov
D-na prof. Frunză E. a
participat la a XXIV-a
Conferință a Profesorilor de
Limba Germană -6 CPT

b.PROCEDURI
PRIVIND
INITIEREA,
MONITORIZARE
A SI
REVIZUIREA
PERIODICA A
PROGRAMELOR
SI
ACTIVITATILOR
DESFASURATE

1.REVIZUIREA
PERIODICA A
OFERTEI SCOLARE

Oferta școlară la nivelul
colegiului nostru se stabilește
în fiecare an școlar prin
aplicarea de chestionare de
interese elevilor conform
preferințelor și nevoilor
educabililor.

C.  PROCEDURI
SI OBIECTIVE SI
TRANSPARENTE
DE EVALUARE A
INVATARII

1.OPTIMIZAREA
PROCEDURILOR DE
EVALUARE A
CALITATII

 Am optimizat evaluarea
învățării prin:

 aplicarea unor
metode variate de evaluare la
fiecare clasă;

 Utilizarea unor
forme alternative de
evaluare;

 construirea unui
plan de măsuri pentru
îmbunătățirea activităților
desfășurate ;

 feedback-ul
activităților

desfășurate;
 revizuirea

procedurilor
de evaluare pe baza analizei
progresului;

 corelarea rezultatelor
obținute la simularea
examenului de
bacalaureat cu activități
de învățare/evaluare

d. PROCEDURI
DE EVALUARE
PERIODICA A
CALITATII
CORPULUI
PROFESORAL

1.EVALUAREA
CORPULUI
DIDACTIC

• Calitatea activității
didactice este evidențiată de:

• redactarea
lucrarii metodico-științifice și
susținerea examenului de
grad didactic I, finalizat la
data de 05.05.2017 de către
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d-na prof. Ștefănescu Ana-
Maria;

• fișa de
evaluare

a activității didactice din anul
școlar 2016-2017, prin care
toți membrii catedrei au
obținut calificativul
FOARTE BINE;

• Teste pentru
sondarea opiniei
beneficiarilor;

• întocmirea
raportului de autoevaluare;

• completarea
portofoliilor personale;

• monitorizarea
rezultatelor obținute în
activitatea cu elevii noștri;

• feedback-ul
obținut de la beneficiari.

e.ACCESIBILITAT
EA REURSELOR
ADECVATE
INVATARII

1. OPTIMIZAREA
ACCESULUI LA
RESURSELE
EDUCATIONALE

• Asigurarea caracterului
aplicativ al
predarii/învățării s-a
realizat prin
accesibilitatea resurselor
media:

• utilizarea
resurselor informatice
(cabinetul de informatică);

• utilizarea
softurilor educaționale;

• utilizarea tablei
SMART;

• utilizarea
videoproiectorului în
cazul prezentărilor
realizate  de membrii
catedrei sau de elevi;
• Utilizarea culegerilor

de
exerciții adecvate
nevoilor beneficiarilor.

f.BAZA DE DATE
ACTUALIZATA
SISTEMATIC,
REFERITOARE LA
ASIGURAREA
INTERNA A
CALITATII

1.CONSTITUIREA SI
ACTUALIZAREA
BAZEI DE DATE A
ORGAN IZATIEI

Am contribuit la
formarea bazei de date a
unității școlare prin:

• verificarea
corectitudinii situației
statistice de la finalul
anului școlar (prof.
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Ștefănescu Ana-Maria,
prof. Vancea Eleonora);
• furnizarea  către

serviciul
de secretariat a tuturor
datelor solicitate;
• Completarea de
formulare pentru
actualizarea bazei de date
a școlii.

g.TRANSPARENT
A
INFORMATIILOR
DE INTERES
PUBLIC CU
PRIVIRE LA
PROGRAMELDE
STUDII SI DUPA
CAZ,
CERTIFICATELE,
DIPLOMELE SI
CALIFICARILE
OFERITE

1.ASIGURAREA
ACCESULUI LA
INFORMATIE A
PERSOANELOR SI
INSTITUTIILOR
INTERESATE

• Am promovat
oferta educațională a școlii în
rândul elevilor de gimnaziu.

h.FUNCTIONALIT
ATEA
STRUCTURILOR
DE ASIGURARE A
CALITATII
EDUCATIEI
CONFORM LEGII

1.FUNCTIONAREA
STRUCTURILOR
RESPONSABILE CU
EVALUAREA
INTERNA A
CALITATII

• Conform procedurilor
in vigoare si ROI.
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RAPORT  INDICATORI DE PERFORMANTA CEAC
CATEDRA DE ARTE SI EDUCATIE FIZICA

ANUL ȘCOLAR 2016/2017

DOMENII CRITERII SUBDOMENII INDICATORI

A.

CAPACITATE
INSTITUTIONALA

e. a.STRUCTURI
INSTITUTIONALE,
ADMINISTRATIVE SI
MANAGERIALE

9. MANAGEMENT
STRATEGIC

1.12 documentele
specifice exista in dosarul
catedrei (documente
proiective, planificari,
optionale propuse proiecte
de dezvoltare si plan de
implementare)
1.13 organizarea
interna a unitatii de
inatamant – conform ROI
1.14 sistemul de
comunicare interna si
externa functioneaza
conform ROI

10. MANAGEMENT
OPERATIONAL

10.1 functionarea
curenta a unitatii de
invatamant – conform
ROI

10.2 sistemul de
gestionare a
informatiilor – datele au
fost inregistrate,
prelucrate si utilizate
conform procedurilor

10.3 au fost asigurate
serviciile medicale
pentru elevi – cabinet
medical, supraveghere
profesor de serviciu pe
scoala

10.4 s-a asigurat
securitatea tuturor celor
implicati in activitatea
scolara in timpul
desfasurarii
programului – profesor
de serviciu pe scoala

10.5 s-au asigurat
serviciile de orientate si
consiliere pentru elevi
in cadrul orelor de
dirigentie si prin
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colaborare cu
psihologul scolii ( prof.
Ganea Adriana si
Benedek Gizella)

b.BAZA MATERIALA 21. SPATII SCOLARE 21.1 baza sportiva si
spatiile au fost adecvate
desfasurarii procesului
instructive-educativ

21.2 baza sportiva si
dotarea spatiilor scolare
a fost adecvata

21.3 baza sportiva si
spatiile scolare au fost
accesibile

21.4 baza sportiva si
spatiile scolare au fost
utiliazate conform
destinatiei acestora

21.5 utilizarea salilor
de clasa confor
destinatiei acestora

22. SPATII
ADMINISTRATIVE

22.1 spatiile
administrative au fost
utilizate conform
destinatiei acestora

23. SPATIIAUXILIARE 23.1 spatiul auxiliar
destinat catedrei de
educatie fizica a fost
utilizat conform
destinatie acestuia

24. MATERIALE SI
MIJLOACELE DE
INVATAMANT,
AUXILIARELE
CURRICULARE

24.1 institutia  si baza
sportiva a fost dotata cu
mijloace de invatamant
si cu auxiliare
curriculare adecvate

24.2 fondul
bibliotecii este
insuficient dotat

24.3 dotatre cu
tehnologie informatica
si de comuniccare a fost
adecvata

24.4 echipamentele,
materialele, mijlocele
de invatamant si
auxiliarele curriculare
au fost accesilbile

25. DOCUMENTE
SCOLARE

25.1 au fost utilizate
documentele scolare (
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cataloage, carnete de
elev, alte documente
conform ROI si
proccedurilor in
vigoare)

c.RESURSE UMANE 1. MANAGEMENTUL
PERSONALULUI

 Catedra de educatie
fizica si si arte a fost
alcatuită din 5
profesori:

-4 profesori titulari;-1 profesor
pe orele rămase libere;
Ganea Adriana
Cristea Manuela
Benedek Gizzela
Muntean Ada
Balea Sanda ( suplinire ore
semestrul I, Cristea Manuela
CM)

 Raport de autoevaluare
an şcolar 2016/2017

 Raport de activitate al
Comisiei Metodice
pentru anul şcolar
2016/20167conform
standardelor de
referinţă şi a
indicatorilor de
performanţă pentru
evaluarea şi asigurarea
calităţii

 Completarea dosarului
catedrei

B.

EFICACITATEA
EDUCATIONALA

a.CONTINUTUL
PROGRAMELOR DE
STUDIU

9. OFERTA
EDUCATIONALA

 Promovarea
propunerilor  de cursuri
optionale (CDȘ) la
clase

 promovarea ofertei
educaționale în rândul
absolvenților de
gimnaziu

 promovarea ofertei de
cursuri postliceale în
rândul absolvenților de
liceu

10. CURRICULUM Planificarile semestriale si
anuale au fost redactate in
conformitate cu programele
aprobate de MEC. Am realizat
planificarile calendaristice in
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conformitate cu politicile
naționale, pornind de la nevoile
educabililor. Actualizarea
planificărilor în funcție de
realizarea curriculumului la
fiecare clasă la începutul
semestrului II. Proiectarea
activitatilor la clasa pornind de
la cerintele programei dar si in
functie de nivelul de pregatire
al elevilor clasei
TESTE INITIALE
-aplicarea testarii initiale la
clasele a V-a, a IX-a ;
- interpretarea rezultatelor
conform baremelor ( ed. fizica)
-corectarea testelor si
interpretarea rezultatelor ( Ed.
plastica si Ed. muzicala)
-raport intocmit pentru  aceste
clase care sa realizeze:

 identificarea nivelului
pregatirii elevilor;

 identificarea nevoilor
educabililor;

 măsuri remediale.
Realizarea procesului de
predare – invatare:
-utilizarea metodelor eficiente
pentru realizarea orelor:
metode active de predare,
cresterea caracterului aplicativ
al predarii prin utilizarea
eficienta a resurselor , bazei
logistice si a bazei sportive;

-utilizarea soft-urilor
educationale pentru
realizarea orelor de
curs;

-ore de educatie fizica, eucatie
plastica si educatie muzicala
atractive si eficiente;
-cresterea interesului elevilor
pentru practicarea sportului , a
artelor plastice si muzicale;
-parcurgerea integrală a
materiei si a programei scolare;

-utilizarea eficientă a
mijloacelor din dotare

Pregatire in vederea participării
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la concursuri școlare şi
sprijinirea elevilor cu dificultăţi
-selectarea si pregatirea elevilor
din toate clasele pentru
participarea la faza locala
județeană si pe zona a
Olimpiadei  Nationale  a
Sportului Scolar;
- Locul I faza pe microcerc -
echipa de baschet invatamant
liceal
- Locul I faza pe judet - echipa
de baschet invatamant liceal
- Locul II faza pe zona - echipa
de baschet invatamant liceal (
Ganea Adriana)
- Locul II faza pe judet - sah,
invatamant liceala ( Cristea
Manuela)
Pregatirea si selectarea elevilor
pentru concursuri de arte
vizuale. (prof. Muntean Ada-
Lorena)
Pregatirea si participarea cu
ansamblul vocal la Ziua
liceului si la Concertul de
Craciun de la Biserica Neagra.

b.REZULTATELE
INVATARII

5. PERFORMANTELE
SCOLARE

 Realizarea procesului
de evaluare:

-utilizarea autoevaluarii si
interevaluarii in activitatile de
invatare;
-notarea ritmica a elevilor;
-evaluări pe baza baremelor pe
parcusul  orelor de educatie
fizica
-realizarea de evaluari
sumative;
-utilizarea unor forme
alternative de evaluare.
-progresul școlar al elevilor;
-asigurarea transparenţei
criteriilor de notare
-portofoliul elevului.
- fisa sportiva a elevului.
-portofoliul de lucrari (picturi,
desene,fise de lucru) al elevului
(ed.plastica)
-instalarea expozitiei scolare
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“Afisul” (prof. Muntean Ada-
Lorena)
-Instalarea expozitiei scolare
“Alimentatia Sanatoasa” cu
picturi si colaje (prof.Muntean
Ada-Lorena)
-realizarea uni semn de carte
,cu insemnele colegiului si
structura anului
scolar(prof.Muntean Ada-
Lorena)
-realizarea proiectului
interdisciplinar “Poezia lui
Bacovia transpusa in pictura” +
expozitie (prof.Muntean Ada-
Lorena)

2.PERFORMANTE
EXTRACSOLARE

 Participarea profesorilor
la toate activitatile
importante ale scolii:
Ziua Liceului, Balul
Bobocilor, Targul de
Craciun, Spectacol
caritabil, Banchetul
Absolvenților.

-cunoasterea
elevilor;

-oferirea de
alternative pentru petrecerea
timpului liber;

 Organizarea de
activitati
extracurriculare în
cadrul săptămânii „Să
știi mai multe, să fii mai
bun”:

-activități
atractive cu elevii: excursii
tematice;

-cunoasterea
elevilor, alternative pentru
petrecerea timpului liber;

-activități
interesante și atractive cu elevii

 Activitate voluntariat
Brădet -Ganea Adriana

-promovarea
activităților de voluntariat

-sensibilizarea
elevilor privind
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dificultățile materiale
ale unor familii

 Targul liceelor - Cristea
Manuela

 Concurs de desene
“Arta si Matematica” in
cadrul Simpozionului
International “Educatia
Matematica in
Contextul European
Actual” - premii
castigate: - Mentiunea I
(prof. Muntean Ada-
Lorena)

 Concurs regional
“Calatori prin Univers”
in parteneriar cu Scoala
Gimnaziala Nr.3 din
loc. Lupeni,
jud.Hunedoara,
sectiunea creatie
artisctica. Premiul I
(prof. Muntean)

 Concurs de desene
Carrefour (prof.
Muntean Ada-Lorena)

 Realizarea unui
calendar personalizat,
pe anul 2017, cu
insemnele colegiului si
picturi realizate de elevi
(prof.Muntean Ada-
Lorena)

 Excursie la Sibiu cu
elevii clasei a XII a F
Benedek Gizella

 Parteneriat cu Muzeul
de arta Brasov pentru
activitatea“
Argumentand cu Arta”
clasa a  XII a F
Benedek Gizella

C. ACTIVITATE DE
CERCETARE
STIITIFICA SAU
METODICA
DUPA CAZ

1. ACTIVITATEA STIINTIFICA SI
METODICA

 participarea la
activitatile metodice
organizate la nivelul
I.S.J. BV.;

 activitate  de evaluator
la proba practica a
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concursului de
titularizare - Bendek
Gizella

 organizarea si
desfasurarea
campionatului de fotbal
in invatamantul liceal

 Ședințe de catedră-
schimb de experienta,
asigurarea circulatiei
informatiilor.

 Sustinerea preinspectiei
pentru gradul II (prof.
Muntean Ada-Lorena)

 Sustinerea inspectei
curente 2 in vederea
obtinerii gradului
didactic I – Benedek
Gizella

d.ACTIVITATEA
FINANCIARA A
ORGANIZATIEI

1.ACTIVITATEA FINANCIARA - colectare de fonduri in cadrul
actiunii Targul de Craciun

C.

MANAGEMENTUL
CALITATII

a. STRATEGII SI
PRODCEDURI
PENTRU
ASIGURAREA
CALITATII

1. AUTOEVALUAREA
INSTITUTIONALA

 Conform procedurilor
in vigoare si ROI

2.MANAGEMNETUL CALITATII
AL NIVELUL ORGANIZATIEI

 Conform procedurilor
in vigoare si ROI

b.PROCEDURI
PRIVIND INITIEREA,
MONITORIZAREA SI
REVIZUIREA
PERIODICA A
PROGRAMELOR SI
ACTIVITATILOR
DESFASURATE

1.REVIZUIREA PERIODICA A
OFERTEI SCOLARE

 monitorizarea
satisfacției
beneficiarilor

 Feedback-ul
activităților CDŞ
desfășurate

 Consilierea elevilor în
alegerea cursurilor

 plan de măsuri pentru
îmbunătățirea
activităților desfășurate

 opțiuni conform
preferințelor  și nevoilor
educabililor

 organizarea
ansamblului
instrumental cu elevii
clasei a Va  si a
ansambului vocal la
clasele de liceu.

C.  PROCEDURI SI
OBIECTIVE SI
TRANSPARENTE DE
EVALUARE A
INVATARII

1.OPTIMIZAREA
PROCEDURILOR DE
EVALUARE A CALITATII

 plan de măsuri pentru
îmbunătățirea
activităților desfășurate

 opțiuni conform
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preferințelor  și nevoilor
educabililor

 monitorizarea
satisfacției
beneficiarilor

 feedback-ul activităților
desfășurate

 revizuirea procedurilor
de evaluare pe baza
analizei progresului

 Utilizarea unor forme
alternative de evaluare.

d.PROCEDURI DE
EVALUARE
PERIODICA A
CALITATII
CORPULUI
PROFESORAL

1.EVALUAREA CORPULUI
DIDACTIC

 Cunoasterea cerințelor
fișei de evaluare anuală

 Completarea fișei de
evaluare anuală

 Respectarea
calendarului evaluării
cadrelor didactice

 întocmirea raportului de
autoevaluare;

 completarea portofoliul
personal;

 monitorizarea
rezultatelor obtinute in
activitatea cu elevii;

 feedback-ul  obținut de
la beneficiari.

e.ACCESIBILITATEA
REURSELOR
ADECVATE
INVATARII

1. OPTIMIZAREA ACCESULUI LA
RESURSELE EDUCATIONALE

 Sedinte de catedra
 Utilizarea bazei

informatice a scolii
 Utilizarea bazei

sportive a scolii
 Utilizarea manualelor

adecvate filierei /
specializărilor
caracteristice şcolii
noastre din oferta
manualelor avizate de
MEN

 Asigurarea caracterului
aplicativ al predarii prin
utilizarea resurselor
informatice

 Utilizarea soft-urilor
educationale, simulari
pe calculator in
realizarea orelor

 Utilizarea
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videoproiectorului în
cazul prezentărilor
realizate de profesori
sau elevi

f.BAZA DE DATE
ACTUALIZATA
SISTEMATIC,
REFERITOARE LA
ASIGURAREA
INTERNA A CALITATII

1.CONSTITUIREA SI
ACTUALIZAREA BAZEI DE
DATE A ORGAN IZATIEI

 Completarea caietului
dirigintelui

 Completarea dosarului
personal

 Completarea de
formulare pentru
actualizarea bazei de
date a scolii

g.TRANSPARENTA
INFORMATIILOR DE
INTERES PUBLIC CU
PRIVIRE LA
PROGRAMELDE
STUDII SI DUPA CAZ,
CERTIFICATELE,
DIPLOMELE SI
CALIFICARILE
OFERITEE

1.ASIGURAREA ACCESULUI LA
INFORMATIE A PERSOANELOR
SI INSTITUTIILOR INTERESATE

 Utilizarea bazei
informatice a scolii

 Utilizarea bazei
sportive a scolii

 Asigurarea caracterului
aplicativ al predarii prin
utilizarea resurselor
informatice

 Utilizarea soft-urilor
educationale, simulari
pe calculator in
realizarea orelor

h.FUNCTIONALITATEA
STRUCTURILOR DE
ASIGURARE A
CALITATII EDUCATIEI
CONFORM LEGII

1.FUNCTIONAREA
STRUCTURILOR RESPONSABILE
CU EVALUAREA INTERNA A
CALITATII

 Conform procedurilor
in vigoare si ROI


