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RAPORT  ASUPRA  STĂRII  ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  ÎN  ANUL  ȘCOLAR  2015 – 2016 
 
 
În anul școlar 2015 – 2016 au funcționat în școala noastră 30 de clase: 
Gimnaziu: 4 clase 
Liceu: 24 clase, astfel: 

Profil real: 20 clase 
                  Științe ale Naturii – 8 clase 
                  Științe ale Naturii  intensiv spaniolă – 1 clase 
Științe ale Naturii intensiv germană/franceză – 2 clase 
                  Științe ale Naturii bilingv engleză – 3 clase 
Științe ale Naturii intensiv engleză – 2 clase 
                  Matematică-informatică – 4 clase 

Profil uman: Științe Sociale – 4 clase, dintre care:                   
                  Intensiv spaniolă – 1 clasă 
                  Intensiv engleză – 3 clasă 
Postliceal: 2 clase 
 
Numărul total de elevi la începutul anului școlar a fost 821:  
Gimnaziu – 116; liceu – 665; postliceal - 40  
Numărul total de elevi la sfârșitul anului școlar  a fost 794: 
Gimnaziu – 113; liceu –661; postliceal – 20. 
 
La 24 iunie numărul elevilor promovați a fost 758; numărul elevilor corigenți – 36, dintre care: 
-matematică 20 
-română 6 
-chimie 3 
-istorie 11 
 
Un număr de doi elevi au avut situația școlară neîncheiată; un elev a rămas repetent a doua oară din 
cauza absențelor 
Procentul de promovabilitate la 24 iunie a fost de 92,26. 
 
După sesiunea de corigențe toți elevii au promovat. 
Numărul elevilor transferați din clasele  V - XII a fost23, din care 7 elevi au venit și 16 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 
3 7 13 71 664 
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Mediile generale au fost: 
 
Nivel 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 
Gimnaziu  9 42 65 
Liceu 8 201 318 102 
Postliceal  7 6  
 
 
 
Numărul total de absențe pe an la nivelul școlii a fost de 32452 (45350), dintre care 27459 au fost 
motivate (37005) și 4993 (7456) nemotivate; numărul mediu de absențe/elev a fost de 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 

  2 3 6 9 1 

Matematică  5 3 5 9 3  

Media 
Generală 

   7 9 6  

 
 
 
Rezultate Bacalaureat promoția curentă 
 
 Nepromovați Promovați  

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

Iunie-Iulie 168 - 5 12 41 82 33  

August-
Septembrie 

 -       

 
În sesiunea iunie – iulie procentul de promovabilitate a fost de 97,02% reprezentând 161 absolvenți 
reușiți di168 prezentați. Cei 5 absolvenți respinși au fost: 
-2 la o disciplină 
-3 cu medie între 5 și 6,00 
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151 au promovat examenul de bacalaureat cu medii generale între 8 și 8,99 și 17 cu medii între 9 și 
10. 
 
În sesiunea august - septembrie s-au înscris 9 candidați dintre care 4 corigenți și 5 respinși în 
sesiunea iunie-iulie: 
-3 reușiți 
-1 neprezentat 
-5 respinși 
 
Rezultate la examenul de certificare a competențelor profesionale – postliceal: 
 
6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 
1 3 1 3 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CATEDREI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
ANUL ȘCOLAR 2015/2016 

 
NR. 
CRT. 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PROFESORI 
IMPLICAȚI 

REZULTATELE / 
EFECTELE 

ACTIVITĂȚILOR 
1. STRUCTURA ȘI 

ORGANIZAREA 
CATEDREI 

Catedra de limba și literature 
română  a fost alcatuită din 5 
profesori titular și un detașat:  
Din punctul de vedere al 
pregatirii didactice: 
 4 profesori au gradul didactic I, 
iar 1 profesor are gradul didactic 
II, respectiv definitivat 

 
 
 
 
 
 

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

Distribuția orelor pe profesori la 
începutul anului școlar  

-A. 
Munteanu 
 

-respectarea principiului 
continuitatii in distribuirea 
orelor; 

Organizarea activității catedrei: 
raport de activitate, plan 
managerial, plan de activitati, 
procese verbale. 
 

- A. 
Munteanu 
 

-îmbunătățirea și 
eficientizarea activității; 
 

2. 
2.1. 

ACTIVITATI 
SPECIFICE 
DEFINIREA SI 
PROMOVAREA 
OFERTEI 
EDUCATIONALE 

Propuneri de cursuri optionale 
(CDȘ) 
K. Zall - OPŢIONALUL 
DEZBATERE, ORATORIE ŞI 
              RETORICĂ-  pentru cls. 
a X-a D, a X-a F, a XI-a A 
 
●Participare la Targul Liceelor 
 Organizarea zilei Mihai 

Eminescu(15 ianuarie), 
sărbătoririi Zilei Nationale ( 1 
decembrie), sarbatoririi Zilei 
Unirii (24 ianuarie), Zilei 
Copilului( 1 iunie). 
 

 K. Zall- A înfiinţat cercul de 
dramaturgie al Colegiului de 
Ştiinţe ale Naturii „Emil 
Racoviţă” Braşov alături de 
care a participat cu o scenetă la 
spectacolul caritabil organizat 
de liceu; 

 
 K. Zall- A înfiinţat un cerc de 

lectură împreună cu elevii 
clasei a IX-a C. 
 

-toți  
membrii 
 
 
 
 
toți  membrii 

-în urma opțiunilor elevilor, 
se realizează ore care să 
corespundă dorințelor și 
necesităților educabililor 
-promovarea ofertei 
educaționale în rândul 
absolvenților de gimnaziu; 
 
 
-  trupa de teatru a şcolii a 
obtinut locul I. 
 

2.2. REALIZAREA UNOR 
PARTENERIATE 
LOCALE / 

-Proiectul “Natura si noi”-  
-un parteneriat de colaborare cu 
Universitatea Transilvania 

-prof. A. 
Munteanu 
 

- excursii în diferite zone 
județene și naționale 
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NATIONALE / 
INTERNATIONALE 

Braşov , cu Universitatea 
„Lucian Blaga”  din Sibiu, cu 
Tribunalul din Brasov, cu 
Hospice Casa Speranţei Braşov, 
participând alături de elevi la 
acţiuni si proiecte derulate de 
aceste instituţii. 
Am colaborat de asemenea cu 
Casa Mureşenilor si Casa 
Baiulescu. 
 
-  
 

Prof. M. 
Drăghici 
 
Prof. K. Zall 

  Vizită Universitatea 
Transilvania, Brașov:  
facultăţile de Construcţii şi 
Instalaţii şi de Robotică, 
Automatică şi Calculatoare 

- prof. M. 
Drăghici 
 
 

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

colaborare cu colegii din 
catedrele de matematica, chimie, 
biologie din liceu 

-toti 
profesorii  
 

-cresterea nivelului aplicativ 
si interdisciplinar al predarii 

 A promovat imaginea şcolii in 
comunitate prin participarea la 
toate activităţile organizate cu 
ocazia zilei Mihai 
Eminescu(15 ianuarie), 
sărbătoririi Zilei Nationale ( 1 
decembrie), sarbatoririi Zilei 
Unirii (24 ianuarie), Zilei 
Copilului( 1 iunie).  

 A participat împreună cu trupa 
de teatru a şcolii la un concurs 
judetean având ca temă Lupta 
împotriva drogurilor, iar elevii 
au obtinut locul I. 

 

- prof. M. 
Drăghici 
 

 

 Simpozion internaţional “Universul 
ştiinţelor” ediţia a VI-a, 6 
septembrie 2015-  

   Am publicat lucrarea de specialitate 
intitulată „Interdisciplinaritatea în 
predarea prozei lui Camil Petrescu” 

 cu ISBN  978-606-576-708-9.
Zall 

 

Prof. K. Zall  

2.3. PROIECTAREA 
CURRICULARA 

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

 
- toți 
profesorii 
 
 

 
-raport intocmit de profesorii 
de la aceste clase care sa 
realizeze:  

 identificarea 
nivelului pregatirii 
elevilor; 

 identificarea 
nevoilor 
educabililor; 



COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII 
“EMIL RACOVIŢĂ“ 

Str. Armoniei, nr. 6, Braşov 
Tel: 0268.424.084 

CUI: 29379248 
 

 

 masuri remediale; 

  Realizarea PLANIFICARILOR 
CALENDARISTICE in 
conformitate cu politicile 
naționale, pornind de la nevoile 
educabililor 

-toti 
profesorii de 
limba și 
literatura 
română 
 

-planificari intocmite in 
echipa la nivel de catedra 
pentru fiecare clasa / profil / 
specializare; 

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

-toti 
profesorii  
 

-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 

-realizarea unui învățământ 
diferențiat 

2.4. REALIZAREA 
CURRICULUMULUI 

 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; 
Invatarea si formarea 
competentelor specifice a fost 
realizate prin folosirea metodelor 
activ-participative tinand cont de 
stilurile de invatare si 
inteligentele multiple ale 
elevilor. 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; 

-toti 
profesorii  
 
 
 
 
 

-ore de limba și literature 
română / latină atractive si 
eficiente; 
-cresterea interesului elevilor 
pentru studiul; 
-parcurgerea integrala a 
materiei; 
 
-utilizarea eficientă a 
mijloacelor din dotare 
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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. 
Pentru ca activităţile  practice să 
fie eficiente trebuie îndeplinite 
următoarele condiţii: 

- mediu stimulativ şi 
diversificat; 

- interactivitatea ; 
- solidaritate cu grupul; 
- utilizarea de „modele” 

concrete care să fie nu 
neapărat reale, cât 
credibile şi atractive; 

Astfel, prin toate activitatile de 
ascultare,vorbire, citire scriere 
am dezvoltat urmatoarele 
competente: receptarea mesajelor 
transmise oral sau scris in 
diferite situatii de comunicare, 
producerea de mesaje orale sau 
scrise adecvate unor contexte 
variate de comunicare, realizarea 
de interactiuni in comunicarea 
orala sau scrisa, transferul si 
medierea mesajelor orale sau 
scrise. 
Am incercat sa evit pasivitatea 
elevilor, determinandu-i sa aiba 
initiativa, sa actioneze pentru a 
descoperi, sa provoace atitudini 
in legatura cu cele comunicate.In 
urma formarii deprinderilorde 
studiu  individual, elevii au putut 
sa fructifice capacitatea de a 
actiona liber si creativ. 
Elevii au fost informati asupra 
obiectivelor urmarite si a 
modului în care se va verifica 
realizarea lor; 
Am creat conditiile pentru ca 
elevii însisi ,cu fortele de care 
dispun, sa descopere si sa-si 
însuseasca cunostintele, 
dezvoltându-si priceperile si 
deprinderile; 
S-au utilizat frecvent metodele 
centrate pe actiune, cercetare, 
explorare, pe tehnici de munca 
intelectuala, de auto-instruire; 
Am utilizat o îmbinare a învatarii 
individualizate si pe grupuri. 
Printre metodele activ 
participative pot mentiona: 
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brainstorming, cubul,metoda 
pălăriilor ganditoare, ciorchinele, 
jocul de rol, scaunul cititorului 
etc. 
„A învăţa să înveţi” cuprinde  
disponibilitatea  de a organiza şi 
reglementa propria învăţare, atât 
individual cât şi in grup. Aceasta 
include abilitatea de  organiza 
eficient timpul, de a rezolva 
probleme, de a achiziţiona, 
procesa, evalua şi asimila noi 
cunoştinţe, şi de a aplica noile 
cunoştinţe  şi deprinderi  intr-o 
varietate de contexte – acasă dar 
si la scoala. Am tinut cont de 
toate aceste lucruri prin 
activitatile individuale dar si de 
grup realizate la clasa: portofolii, 
proiecte,metode activ- 
participative. 

  Consultatii, meditatii in 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 
locală și  judeteana a 
Olimpiadei de limba și 
literature română; 

 2.5. EVALUAREA 
REZULTATELOR 
ȘCOLARE 

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. 

-toti 
profesorii 
 
 
 
 
 
-toți 
profesorii 

-progresul școlar al elevilor; 
 
 
 
-asigurarea transparenţei 
criteriilor de notare 
 
-portofoliul elevului. 

   Simularea examenului de 
Evaluare națională – corectarea 
lucrărilor realizate de elevi 
 

-profesorii 
de la cls.a 
VIII-a 
 

-pregatirea suplimentara a  
elevilor din cls. a VIII-a 
pentru prezentarea la 
examenul de Evaluare 
națională 2015. 

Simularea examenului de 
bacalaureat – corectarea 
lucrărilor realizate de elevi 
 

-profesorii 
de la cls.a 
XI-a și a 
XII-a 
 

-pregatirea suplimentara a  
elevilor din cls. a XII-a 
pentru prezentarea la 
examenul de Bacalaureat 
2016. 

Raport privind rezultatele 
elevilor la Simularea examenului 
de bacalaureat 

-toți prof.  
 

-stabilirea de măsuri 
remediale 
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Testarea Naţională a elevilor de 
clasa a VI-a: 
-corectarea lucrărilor; 
-analiza rezultatelor; 

-prof. M. 
Drăghici și 
K. Zall 
 

-analiza rezultatelor obținute 
și stabilirea de măsuri 
remediale 
 

Examene 2015:  Testarea 
Naţională, Bacalaureat  
 
Concursuri de limba și literatura 
română 
 
 
 
 
 Organizarea și derularea 

Concursului de creație 
literară ”Anatol 
Ghermanschi”-2016 

-prof. 
I.Hăgătiș, 
prof. M. 
Drăghici, 
prof. M. 
Mărcușan și  
prof. A. 
Munteanu 
 
- prof. A. 
Munteanu 
 

-procent de promovare 100% 
la proba de limba și literatura 
română 
 

2.6. EVALUAREA 
REZULTATELOR LA 
ACTIVITĂȚILE 
EXTRACURRICULARE 

Participarea profesorilor  la 
toate activitatile importante ale 
scolii: Ziua Liceului, Targul de 
Craciun, Spectacolul caritabil –
Craciun și Pasti-, Banchetul 
Absolvenților. 

-toti 
profesorii  
 
 

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

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

 Concursul naţional 
„Anatol Ghermanschi” 

- MORARU CRISTINA 
ŞTEFANIA – Premiul II 
 

 Expoziţia internaţională 
– concurs „Învingător 
prin artă” unde au 
obţinut PREMIUL I 
următorii elevi pe care 
i-am coordonat: 

-ANDONE KAUNTZ MIRIAM  
- CONDREA GABRIELA 
GEORGIANA 
-CONDRIUC ANA-MARIA 
ELENA 
-MORARU CRISTINA 
ŞTEFANIA 
-OPREA.ANA-MARIA 
-POPA DIANA-ANDREEA 
-POPA MEDEEA 
 a elaborat proiectul Alba Iulia 

– Cetatea Unirii în cadrul 
căruia a organizat o excursie si 
a vizitat : Muzeul Unirii, 
Catedrala Ortodoxă, Catedrala 

 
 
 
 
 
 
 
- prof. K. 
Zall 
 
 
 
-prof. A. 
Munteanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. M. 
Drăghici 

 
 
 
 
 
 

-activități atractive cu elevii: 
intalniri cu specialisti din 
diverse domenii de activitate, 
excursii tematice; 
-cunoasterea elevilor, 
oferirea de alternative pentru 
petrecerea timpului liber; 
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Romano-Catolică, Muzeul 
Octavian Goga, Muzeul 
Lucian Blaga. 

 a  realizat un proiect în 
colaborare cu Universitatea 
Transilvania Braşov, în cadrul 
căruia am vizitat facultăţile de 
Construcţii şi Instalaţii şi de 
Robotică, Automatică şi 
Calculatoare cu elevii claselor 
a XII-a.  

 a elaborat un proiect de 
colaborare cu o organizaţie 
non-profit la care au participat 
elevii clasei a VI-a, în vederea 
identificării surselor de energie 
alternativă. 

 a elaborat un proiect de 
colaborare cu  Organizaţia 
non-profit a Femeilor Creștine 
la care au participat elevii 
clasei a VI-a, în vederea 
identificării dezvoltării 
spiritului civic și dorinței de a 
îi ajuta pe semenii lor aflați în 
nevoie. În acest sens copiii au 
vizitat Colonia 1 Mai și au 
oferit ajutoare oamenilor 
nevoiași. 

 a colaborat cu doamna 
director, Sima Georgeta, la 
organizarea serbării 
caritabile care a avut ca scop 
oferirea unui suport material 
elevilor școlii aflați în 
dificultate 

 
 activită/i de ecologizare în 

arii protejate:Lempeș, 
Prejmer, Sînpetru 

 
 
 
 
 
 
 

prof. M. 
Drăghici 

 
 
 

Prof. A. 
Munteanu 

2.7. ACTIVITATI DE 
CERCETARE SI 
INOVARE DIDACTICA 

participarea la activitatile 
metodice organizate la nivelul 
I.S.J. BV.; 
 
 Simpozion internaţional “Universul 

ştiinţelor” ediţia a VI-a, 6 septembrie 
2015- K. Zall 

   publicarea lucrarii de specialitate 
intitulată „Interdisciplinaritatea în 
predarea prozei lui Camil Petrescu” 

 cu ISBN  978-606-576-708-9. K. 
Zall 

 

-toti 
profesorii 
 
 
 
 
- Prof. A. 
Munteanu 
(responsabil 
microcerc) 

-prof. I. Hăgătiș: activitate de 
membru in Consiliul 
Consultativ 
-prof. M. Drăghici- consilier 
educativ 
 
-activitate Microcerc 3 –
susținută în liceul nostru; 

activitate de evaluatori la faza 
judeteana a Olimpiadei de limba 
și literatura română 

-toți 
profesorii 
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Ședințe de catedră -toți 
profesorii 

-schimb de experienta, 
asigurarea circulatiei 
informatiilor. 

   cursul- „Evaluarea 
competențelor...”organizat de 
CCD 

 

-Prof. A. 
Munteanu și 
M. Drăghici 

 

2.8. DEZVOLTAREA 
PROFESIONALA A 
PERSONALULUI  

Portofoliul profesorului cat si 
Caietul dirigintelui au fost 
actualizate pe parcursul 
intregului an scolar pe masura ce 
au fost realizate activitatile 
propuse 

 

 Toți  
profesorii 

 

In calitatea  de cadru didactic 
aprofesorii au urmarit si realizat:  

 corelarea dintre proiectarea 
activităţilor educative, 
extraşcolare şi 
extracurriculare cu activităţi 
de consultare a elevilor, a 
părinţilor, a autorităţilor 
locale; 

 asistenţa şi consilierea oferită 
familiilor pentru corijarea 
deficienţelor elevilor, precum 
a celor cu numar mare de 
absente;  

 comunicarea şi relaţionarea 
eficientă cu elevii, personalul 
şcolii, echipa managerială şi 
cu beneficiarii din cadrul 
comunităţii – familie, elevi, 
alte organizaţii externe. 

Au comunicat si colaborat foarte bine 
cu elevii, personalul scolii, echipa 
manageriala si cu beneficiarii  din 
cadrul comunitatii – familiile elevilor
Procesele verbale ale sedintelor au fost 
predate la timp conducerii iar in 
dosarul dirigintelui exista si programul 
de consultatii cu parintii si elevii 

Toți  
profesorii 

 

 
 Au urmarit de-a lungul carierei 
didactice, dar si pe intreg parcursul 
acestui an scolar adoptarea:  unei 
atitudinii morale (limbaj, ţinută, 
respect,  
comportament) care respecta şi 
promoveaza deontologia profesionala;  
unei atitudini civice corecta, 
echidistanta, in conformitate cu cadrul 
legal specific situatiilor intalnite.  
 au urmarit sa realizez cat mai eficient 
atributiile prevazute in fisa postului

Toți  
profesorii 
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 Colaborare cu Politia 
BV 

 Proiectul judeţean 
„Mărturii ale trecutului 
din istoria locală”. 

   Proiectul judeţean 
„Arhiva Mureşenilor – 
Tezaur al patrimoniului 
cultural naţional. 
Creşterea accesului la 
cultură prin intermediul 
noilor tehnologii media” 

 

Prof. K. Zall 
Prof. A. 
Munteanu 

 

 implicarea in organizarea 
activitatilor metodice la nivel 
de comisie metodica.  

În calitate de Consilier educativ , 
am implicat colegiul in 
numeroase proiecte ceea ce a 
sporit imaginea scolii.  
 S-au încheiat proiecte , am 

participat la actiunea Lets do 
it ,am participat la activitat 
organizate de Agenția 
națională antidrog. 

 S-a reactualizat portofoliul 
profesional  si dosarul 
profesional cu activitatile, 
cursurile si acțiunile la care 
am participat in cursul anului 
scolar 2015-2016. 

S-a realizat o bună comunicare 
cu elevii, părinţii, echipa şcolii si 
factorii manageriali pentru buna 
desfăşurare a demersului 
pedagogic si de instruire  a 
elevilor.In acest sens am realizat 
procese-verbale la şedinţele cu 
părinţii, procese –verbale cu 
ocazia desfăşurării unei excursii 
de studiu sau a unei activităţi 
derulate în afara şcolii. 
Am consemnat activitatile 
desfăşurate in registrul de 
activităţi si am realizat in timp 
util atribuţiile stabilite prin fişa 
postului. 
 Atat in timpul orelor de curs , 
cat si in afara acestora, in pauze, 
am manifestat o atitudine morala 
si civică, in concordanţă cu 
respectarea si promovarea 
deontologiei profesionale. 
Am respectat normele prevazute 
in ROI, ROFU, a hotărârilor 
luate de către Consiliul de 
Administratie, Consiliul 

- prof. M. 
Drăghici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-toti 
profesorii de 
limba și 
literatura 
română 
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Profesoral, precum si orarul 
şcolii. 
 
Am participat în calitate de 
profesor corector atât la 
Evaluarea națională cât și la 
Bacalaureat. 
 

 
2.9. MONITORIZAREA SI 

REVIZUIREA OFERTEI 
EDUCAȚIONALE ȘI A 
ACTIVITĂȚILOR 
DESFĂȘURATE 

monitorizarea satisfacției 
beneficiarilor 
 
Feedback-ul activităților CDŞ 
desfășurate  
 
Consilierea elevilor în alegerea 
cursurilor 

-profesorii 
implicați 
-profesorii 
implicați 
-profesorii 
dirigi. 

-plan de măsuri pentru 
îmbunătățirea activităților 
desfășurate 
-propuneri de cursuri 
opţionale în funcţie de 
interesul elevilor 

2.10. APLICAREA 
PROCEDURILOR DE 
OPTIMIZARE A 
EVALUĂRII 
INVĂȚĂRII 

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

-toti 
profesorii de 
limba și 
literatura 
română 

-modele de teste pentru 
fiecare capitol; 
-autoevaluarea, inter-
evaluarea colegială și 
urmărirea satisfacției 
beneficiarilor; 
 
 
-portofoliul elevilor 

2.11. EVALUAREA 
PERFORMANȚELOR 
DIDACTICE 

Cunoasterea cerințelor fișei de 
evaluare anuală 
Completarea fișei de evaluare 
anuală 
Respectarea calendarului 
evaluării cadrelor didactice 
Teste pentru sondarea opiniei 
beneficiarilor. 

-toti 
profesorii de 
limba și 
literatura 
română  

-întocmirea raportului de 
autoevaluare; 
-completarea portofoliul 
personal; 
-monitorizarea rezultatelor 
obtinute in activitatea cu 
elevii; 
-feedback-ul  obținut de la 
beneficiari. 

2.12. UTILIZAREA 
MANUALELOR, A 
AUXILIARELOR 
CURRICULARE, A 
BAZEI LOGISTICE SI 
A SPATIILOR 
SCOLARE 

Utilizarea manualelor adecvate 
filierei / specializărilor 
caracteristice şcolii noastre din 
oferta manualelor avizate de 
MEN 
Utilizarea auxiliarelor adecvate 
Asigurarea caracterului 
aplicativ al predarii prin 
utilizarea dotărilor I.T. 
Utilizarea soft-urilor 
educationale, simulari pe 
calculator in realizarea orelor 
Utilizarea videoproiectorului în 
cazul prezentărilor realizate de 
profesori sau elevi 

-toti 
profesorii de 
limba și 
literatura 
română  

-desfasurarea unui proces de 
invatamant de calitate 
 
 
-utilizarea eficientă a bazei 
logistice a școlii 

2.13. MANAGEMENTUL 
PERSONALULUI 
DIDACTIC 

Raport de autoevaluare an 
şcolar 2015/2016 

-toţi 
profesorii 

 

Raport de activitate an şcolar 
2015/2016 conform standardelor 
de referinţă şi a indicatorilor de 

-toţi 
profesorii 

-implicarea cadrelor 
didactice în procesele de 
asigirare şi evaluare internă a 



COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII 
“EMIL RACOVIŢĂ“ 

Str. Armoniei, nr. 6, Braşov 
Tel: 0268.424.084 

CUI: 29379248 
 

 

performanţă pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii 

calităţii 
 

Raport de activitate al Comisiei 
Metodice pentru anul şcolar 
2015/2016 conform standardelor 
de referinţă şi a indicatorilor de 
performanţă pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii 

-prof. A. 
Munteanu 
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Catedra de matematică: 
NR. 
CRT. 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

ACTIVITĂȚI 
DESFĂȘURATE 

PROFESORI 
IMPLICAȚI 

REZULTATELE / 
EFECTELE 

ACTIVITĂȚILOR 
1. STRUCTURA ȘI 

ORGANIZAREA 
CATEDREI 

-Catedra de 
matematica a fost 
alcatuita din 8 
profesori : 7 
profesori titular 
dintre care un prof.  
Zubascu Andreica, 
detasat la I.S.J. 
Brasov in functie de 
inspector de 
matematica, un prof. 
Stoian Sorina 
detasata pe catedra 
d-nei inspector 
Zubascu Fl. si un 
prof. cu completare 
de catedra, doua ore, 
prof. Cocan A. 
titular la Col. 
Titulescu. 
-Din punct de vedere 
al pregatirii 
didactice: 6 profesori 
au gradul didactic I, 
un prof. gradul 
didactic II si un prof. 
doctor. 

 
 
 
 

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

-Distribuția orelor pe 
profesori la începutul 
anului școlar  

-T. Climescu 
 

-respectarea principiului 
continuitatii in distribuirea 
orelor; 

-Organizarea 
activității catedrei: 
raport de activitate, 
plan managerial, 
plan de activitati, 
procese verbale; 
-Distribuția de 
sarcini pe membrii 
catedrei 

-T. Climescu 
 

-îmbunătățirea și 
eficientizarea activității; 
 

2. 
2.1. 

ACTIVITATI 
SPECIFICE 
DEFINIREA SI 
PROMOVAREA 
OFERTEI 
EDUCATIONALE 

-Propuneri de cursuri 
optionale (CDȘ) 
 
 
 
Participare la Targul 
Liceelor 

-prof. T. 
Climescu, 
Mirica 
Lelioara, 
Fratiloiu Cl.-
curs optional 
de matematica 
la cls. XI, 
prof.Barabas, 

-în urma opțiunilor elevilor 
din clasa V,VII,IX-XII se 
realizează ore care să 
corespundă dorințelor și 
necesităților educabililor 
 
-promovarea ofertei 
educaționale în rândul 
absolvenților de gimnaziu; 
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prof. Pruna-
Tarcan pentr 
cls. XII, prof. 
Stoian S. si 
Pruna S. 
pentru clasa a 
V-a si a VII-a 
-Prof. Fratiloiu 
Cl.. 

2.2. REALIZAREA UNOR 
PARTENERIATE 
LOCALE / 
NATIONALE / 
INTERNATIONALE 

-Parteneriat cu 
Centrul de Excelenta 
Brasov ca profesor 
lector 
-Gala Invatamantului 
Brasovean 
organizata de I.S.J. 
Brasov, MixTV si 
Eliana Mall 

-prof. Fratiloiu 
Cl. , Prof. Dr. 
Stoian S. 
 

- 
 

-Colaborare cu unele 
facultati ale 
Universitatii 
“TRANSILVANIA” 
–proiect „Student 
pentru o zi” 
-Facultatea Mate-
Info 

 
- toti 
profesorii 
 

-orientarea elevilor din clasele 
a XII-a in vederea alegerii 
carierei 
-activități interesante în 
săptămâna ”Să știi mai multe, 
să fii mai bun!” 

-colaborare cu 
colegii din catedrele 
de fizica, chimie, 
biologie din liceu 

-toti profesorii  
 

-cresterea nivelului aplicativ 
si interdisciplinar al predarii 

-Inspectoratul Şcolar 
al Judeţului Braşov 

-toti profesorii 
 

-proiectul CORECT: program 
educaţional de sprijin pentru 
îmbunătăţirea accesului şi 
participării la educaţie şi 
formare 

-Parteneriat 
educational cu 
Universitatea 
Romano-Americana 
Bucuresti 
-Parteneriat cu 
Centrul Scolar de 
Educatie incluziva 
Bradet 

 
 
-prof. Pruna-
Tarcan Silvia 

 
 
-promovarea experienței 
pozitive 
 
 

2.3. PROIECTAREA 
CURRICULARA 

-TESTE INITIALE 
-aplicarea testelor la 
clasele a V-a, a VII-
a, a IX-a, a XI-a si la 
cele la care s-a 
schimbat profesorul 
-corectarea testelor si 

 
 
 
 
- toti 
profesorii 
implicati 

 
-raport intocmit de profesorii 
de la aceste clase care sa 
realizeze:  

-identificarea 
nivelului pregatirii 
elevilor; 
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interpretarea 
rezultatelor 
 
 
 

-identificarea nevoilor 
educabililor; 
-masuri remediale; 

-Realizarea 
PLANIFICARILOR 
CALENDARISTICE 
in conformitate cu 
politicile naționale, 
pornind de la nevoile 
educabililor 

 
-toti profesorii 
de matematica 
 

-planificari intocmite in 
echipa la nivel de catedra 
pentru fiecare clasa / profil / 
specializare; 

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

 
-toti profesorii 
de matematica 

-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 matematica 

-realizarea unui învățământ 
diferențiat 

2.4. REALIZAREA 
CURRICULUMULUI 

-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; 

 
 
 
-toti profesorii 
de matematica 
 
 
 
 
 

-ore de matematica atractive 
si eficiente; 
-cresterea interesului elevilor 
pentru studiul matematicii; 
-parcurgerea integrală a 
materiei; 
 
-utilizarea eficientă a 
mijloacelor din dotare 

-Consultatii, 
meditatii in vederea 
participării la 
examene și 
concursuri școlare şi 
pentru sprijinirea 

-toti profesorii -selectarea si pregatirea 
elevilor din toate clasele 
pentru participarea la faza  
judeteana a Concursului de 
Matematica Aplicata “Adolf 
Haimovici” 
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elevilor cu dificultăţi 

 2.5. EVALUAREA 
REZULTATELOR 
ȘCOLARE 

-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. 

-toti profesorii 
 
 
 
 
-prof. T. 
Climescu 
 
 
-toți profesorii 

-progresul școlar al elevilor; 
 
 
 
-asigurarea transparenţei 
criteriilor de notare 
 
-portofoliul elevului. 

-Simularea 
examenului de 
bacalaureat – 
corectarea lucrărilor 
realizate de elevi 

-profesorii de 
la cls. a XII-a: 
profesorii de 
matematica 
implicati 

-pregatirea suplimentara a  
elevilor din cls. a XII-a pentru 
prezentarea la examenul de 
Bacalaureat 2016. 

-Raport privind 
rezultatele elevilor la 
Simularea 
examenului de 
bacalaureat 

-prof. T. 
Climescu 
 

-stabilirea de măsuri 
remediale 
 

-Testarea Naţională a 
elevilor de clasa a 
VIII-a: 
-corectarea 
lucrărilor; 
-analiza rezultatelor; 

 
-prof. Pruna-
Tarcan Silvia 
 

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

-Examen de 
Bacalaureat 2016 
 
-Examen de 
capacitate 
-Concursuri de 
Matematica 

-prof. Fratiloiu 
Cl. , Mirica L. 
, Barabas D. , 
Pruna S. 
-prof. Pruna-
Tarcan S. 
-prof. T. 
Climescu 

-procent de promovare 98% la 
proba de matematica: elev 
Cherciu Ionut cls. XII E, prof. 
Barabas D.  
-procent promov. 100% 
-elevii Garcea Cosmin si 
Oncioiu R. cls. XI D, 
mentiune I respectiv mentiune 
IV la Conc. “Adolf 
Haimovici”, faza judeteana. 
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2.6. EVALUAREA 
REZULTATELOR LA 
ACTIVITĂȚILE 
EXTRACURRICULARE 

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

 
 
-toti profesorii 
de 
matematica; 
 
 

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

-excursie Bran, 
Moeciu cl. a X-a B 
-excursii Piatra 
Mare, Sibiu cl. a 
XII-a A 
-excursie la 
Bucuresti, cl. XII C 
-vizionare piesa de 
teatru-Reduta 
-vizita muzeu 
Cetatea Brasovului, 
Park Aventura, 
excursie 7 scari, cl. 
XI B 
-excursie Alba-Iulia, 
vizionare film 
Coresi, cl. VII 

-prof. Mirica 
L. , T. 
Climescu 
-prof. Fratiloiu 
Cl. 
-prof. Pruna-
Tarcan Silvia 
 
-prof. Barabas 
D. 
 
-prof. Stoian 
S. 

-activități atractive cu elevii: 
intalniri cu specialisti din 
diverse domenii de activitate, 
excursii tematice; 
-cunoasterea elevilor, oferirea 
de alternative pentru 
petrecerea timpului liber; 
-activități interesante și 
atractive cu elevii 

-Târg de Crăciun  
-toți profesorii 

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

2.7. ACTIVITATI DE 
CERCETARE SI 
INOVARE DIDACTICA 

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

 
-toti profesorii 
 
 
 

-prof. Fratiloiu Cl. : profeso 
metodist I.S.J. BV.  
 

activitate de 
evaluatori la faza 
judeteana a 
Olimpiadei de 
matematica 
 

-toți profesorii 
 
 

 

-Ședințe de catedră 
 

-toți profesorii 
 

-schimb de experienta, 
asigurarea circulatiei 
informatiilor. 

-Utilizarea unor 
metode noi de 
predare : team-
teaching  “Utilizarea 

 
-profesorii 
implicati 

-rezolvări de probleme de 
către elevii clasei a XII-a în 
echipă 
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unor elemente de 
matematică în 
rezolvarea 
problemelor de 
fizică” 

2.8. DEZVOLTAREA 
PROFESIONALA A 
PERSONALULUI  

-Curs de Formare a 
Expertilor in 
Evaluare organizat 
de C.C.D. BV. , 
cartea “Miscare 
Browniana si 
aplicatii” 
Ed. Univ. 
“Transilvania” 
Brasov 
-Curs de formare 
continua “D.C. de 
E.C.D.I.P-Evaluatori 
in cadrul 
concursurilor ei 
examenelor 
nationale la C.C.D. 
BV.” 
-Curs de formare 
continua pentru 
metodisti I.S.J. BV. 
 

 
-prof. Dr. 
Stoian S. 
 
 
-prof. Pruna-
Tarcan 
Silvia,Fratiloiu 
Cl. , T. 
Climescu 
 
 
-prof. Fratiloiu 
Claudiu 

 
-formarea continuă 

2.9. MONITORIZAREA SI 
REVIZUIREA OFERTEI 
EDUCAȚIONALE ȘI A 
ACTIVITĂȚILOR 
DESFĂȘURATE 

-monitorizarea 
satisfacției 
beneficiarilor 
 
-Feedback-ul 
activităților CDŞ 
desfășurate  
 
-Consilierea elevilor 
în alegerea cursurilor 

 
 
-profesorii 
implicați 
-profesorii 
implicați 
-profesorii 
diriginți. 

-plan de măsuri pentru 
îmbunătățirea activităților 
desfășurate 
-propuneri de cursuri 
opţionale în funcţie de 
interesul elevilor 
-opțiuni conform preferințelor  
și nevoilor educabililor 

2.10. APLICAREA 
PROCEDURILOR DE 
OPTIMIZARE A 
EVALUĂRII 
INVĂȚĂRII 

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

 
 
 
-toti profesorii 
de matematica 

-modele de teste pentru 
fiecare capitol; 
-bareme clare de corectare și 
notare; 
-autoevaluarea, inter-
evaluarea colegială și 
urmărirea satisfacției 
beneficiarilor; 
 
-portofoliul elevilor 

2.11. EVALUAREA -Cunoasterea  -întocmirea raportului de 
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PERFORMANȚELOR 
DIDACTICE 

cerințelor fișei de 
evaluare anuală 
-Completarea fișei 
de evaluare anuală 
-Respectarea 
calendarului 
evaluării cadrelor 
didactice 
-Teste pentru 
sondarea opiniei 
beneficiarilor. 

-toti profesorii 
de matematica 

autoevaluare; 
-completarea portofoliul 
personal; 
-monitorizarea rezultatelor 
obtinute in activitatea cu 
elevii; 
-feedback-ul  obținut de la 
beneficiari. 

2.12. UTILIZAREA 
MANUALELOR, A 
AUXILIARELOR 
CURRICULARE, A 
BAZEI LOGISTICE SI 
A SPATIILOR 
SCOLARE 

-Utilizarea 
manualelor adecvate 
filierei / 
specializărilor 
caracteristice şcolii 
noastre din oferta 
manualelor avizate 
de MEN 
-Utilizarea 
culegerilor de 
probleme adecvate 
-Asigurarea 
caracterului aplicativ 
al predarii prin 
utilizarea 
laboratorului de 
informatica 
-Utilizarea soft-
urilor educationale, 
simulari pe 
calculator in 
realizarea orelor 
-Utilizarea 
videoproiectorului în 
cazul prezentărilor 
realizate de profesori 
sau elevi 

 
 
 
 
 
 
-toti profesorii 
de matematica 

 
 
 
-desfasurarea unui proces de 
invatamant de calitate 
 
 
 
 
 
-utilizarea eficientă a bazei 
logistice a școlii 

2.13. MANAGEMENTUL 
PERSONALULUI 
DIDACTIC 

-Raport de 
autoevaluare an 
şcolar 2015/2016 

-toţi profesorii -calificativ F.B. pentru toți 
profesorii 

-Raport de activitate 
an şcolar 2015/2016 
conform 
standardelor de 
referinţă şi a 
indicatorilor de 
performanţă pentru 
evaluarea şi 
asigurarea calităţii 

 
 
-toţi profesorii 

-implicarea cadrelor didactice 
în procesele de asigurare şi 
evaluare internă a calităţii 
-completarea portofoliului 
personal 
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-Raport de activitate 
al Comisiei 
Metodice pentru anul 
şcolar 2015/2016 
conform 
standardelor de 
referinţă şi a 
indicatorilor de 
performanţă pentru 
evaluarea şi 
asigurarea calităţii 

 
 
-prof. T. 
Climescu 

 

Catedra de fizică: 
NR. 
CRT. 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

ACTIVITĂȚI 
DESFĂȘURATE 

PROFESORI 
IMPLICAȚI 

REZULTATELE / 
EFECTELE 

ACTIVITĂȚILOR 
1. STRUCTURA ȘI 

ORGANIZAREA 
CATEDREI 

Catedra de fizica a fost 
alcatuită din 5 profesori:  
-4 profesori titulari; 
-1 profesor pe orele rămase 
libere; 
-prof. SĂVESCU DAN s-a 
pensionat în cursul anului 
școlar și orele au fost 
suplinite de prof.  
VARVARA MARCELA 
(pensionară). 
Din punctul de vedere al 
pregatirii didactice: 
 toți  profesorii au gradul 
didactic I. 

 
 
 
 

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

Distribuția orelor pe 
profesori la începutul anului 
școlar  

-G. Florea 
 

-respectarea principiului 
continuitatii in 
distribuirea orelor; 

Organizarea activității 
catedrei: raport de activitate, 
plan managerial, plan de 
activitati, procese verbale; 
Distribuția de sarcini pe 
membrii catedrei 

-G. Florea 
 

-îmbunătățirea și 
eficientizarea activității; 
 

2. 
2.1. 

ACTIVITATI 
SPECIFICE 
DEFINIREA SI 
PROMOVAREA 
OFERTEI 
EDUCATIONALE 

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 
 

-profesorii 
diriginți 
 
-E. Neniu  
 
-toți 
profesorii 
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2.2. REALIZAREA UNOR 
PARTENERIATE 
LOCALE / 
NATIONALE / 
INTERNATIONALE 

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 
“TRANSILVANIA” –
proiect „Student pentru o zi” 
 
Colaborare cu  Facultatea 
de Medicină din cadrul 
Univ. ”TRANSILVANIA” 

-prof. G. 
Florea 
-prof. M. 
Frangu 
-prof. G. 
Deliu 
-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!” 

colaborare cu colegii din 
catedrele de matematica, 
chimie, biologie din liceu 

-toti 
profesorii  
 

-cresterea nivelului 
aplicativ si 
interdisciplinar al 
predarii 

Parteneriat de colaborare 
cu UNIV. POLITEHNICA 
BUC. – FAC. DE CHIMIE 
APLICATA ŞI ŞTIINŢA 
MATERIALELOR 

-prof. G. 
Florea 

-orientarea elevilor de 
clasa a XII-a în alegerea 
carierei; 

Parteneriat cu “Agenţia 
pentru Managementul 
Energiei şi Protecţia 
mediului”, Bv. 

-prof. D. 
Săvescu –
responsabil 
energetic 

-transmiterea periodică 
a datelor de consum: 
energie, apă; 
-economisirea resurselor 
energetice; 
-implementarea 
tematicii resurselor 
energetice în 
curriculum; 

2.3. PROIECTAREA 
CURRICULARA 

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. M. 
Frangu, G. 
Florea, G. 
Deliu, D. 
Săvescu 
 

 
-raport intocmit de 
profesorii de la aceste 
clase care sa realizeze:  

 identificarea 
nivelului 
pregatirii 
elevilor; 

 identificarea 
nevoilor 
educabililor; 

 măsuri 
remediale. 

Realizarea 
PLANIFICARILOR 
CALENDARISTICE in 
conformitate cu politicile 
naționale, pornind de la 
nevoile educabililor 

-toti 
profesorii de 
fizica 
 

-planificari întocmite 
pentru fiecare clasa / 
profil / specializare; 
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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 

2.4. REALIZAREA 
CURRICULUMULUI 

 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; 

-toti 
profesorii de 
fizica 
 
 
 
 
 

-ore de fizica atractive si 
eficiente; 
-cresterea interesului 
elevilor pentru studiul 
fizicii; 
-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 

-toti 
profesorii 

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

 2.5. EVALUAREA 
REZULTATELOR 
ȘCOLARE 

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. 

-toti 
profesorii 
 
 
 
-prof. G. 
Florea 
 
 
-toți 
profesorii 

-progresul școlar al 
elevilor; 
 
 
 
-asigurarea transparenţei 
criteriilor de notare 
 
-portofoliul elevului. 

Simularea examenului de 
bacalaureat – corectarea 
lucrărilor realizate de elevi 

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

-pregatirea suplimentara 
a  elevilor din cls. a XII-
a pentru prezentarea la 
examenul de 
Bacalaureat 2016. 

Raport privind rezultatele 
elevilor la Simularea 
examenului de bacalaureat 

-prof. G. 
Florea 
 

-stabilirea de măsuri 
remediale 
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Testarea Naţională a 
elevilor de clasa a VI-a: 
-corectarea lucrărilor; 
-analiza rezultatelor; 

-prof. M. 
Frangu 
 

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

Examen de Bacalaureat 
2016 
 
Concursuri de Fizică 

-prof. G. 
Florea, prof. 
M. Frangu 
-prof. E. 
Neniu 

-procent de promovare 
100% la proba de fizică 
a Bacalaureatului 
-elevul Vorovenci 
Rareș, cl. a VIII-a: 
premiul I Olimpiada 
Județeană de Fizică și 
participant la  
Olimpiada Națională de 
Fizică.  

2.6. EVALUAREA 
REZULTATELOR LA 
ACTIVITĂȚILE 
EXTRACURRICULARE 

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

-toti 
profesorii de 
fizica; 
 
 

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

Organizarea de activitati 
extracurriculare de către 
profesorii de fizica în cadrul 
săptămânii „Să știi mai 
multe, să fii mai bun”: 
-vizionare spectacol Centrul 
Cultural Reduta 
-vizită Fac. Americană, 
București 
-vizită Fac. de Automatică 
și Electrotehnică, Brașov 
-”Fizica distractivă” – 
activitate experimentală pe 
grupe  cu elevii de clasa a 
VII-a 
 

 
 
 
-prof. M. 
Frangu 
-prof. M. 
Frangu 
-prof. G. 
Florea 
 
-prof. G. 
Florea și 
prof. S. 
Stoian 
(matematică)  

-activități atractive cu 
elevii: intalniri cu 
specialisti din diverse 
domenii de activitate, 
excursii tematice; 
-cunoasterea elevilor, 
oferirea de alternative 
pentru petrecerea 
timpului liber; 
-activități interesante și 
atractive cu elevii 
-atragerea elevilor spre 
studiul științelor 

●Excursie la Bran cu elevii 
cl. a XI-a D 
●Excursie Alba Iulia cu 
elevii cl. a VII-a 

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

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

Târg de Crăciun 
●Activitate voluntariat 
Brădet 

-toți 
profesorii 
-prof. M. 
Frangu 

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

2.7. ACTIVITATI DE 
CERCETARE SI 
INOVARE DIDACTICA 

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

-toti 
profesorii 
 
 
 

-prof. G. Florea: 
activitate de membru in 
Consiliul Consultativ 
-prof. G. Deliu, prof. M. 
Frangu : activitate de 
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profesori  metodisti ISJ 
Brasov 
-participarea la 
activitățile 
Microcercului 1 – licee  

activitate de evaluatori la 
faza judeteana a Olimpiadei 
de fizica 

-toți 
profesorii de 
fizică 

 

organizarea si desfasurarea 
fazei județene a Olimpiadei 
de Astronomie si 
Astrofizica 
 

- prof. 
corectori M. 
Frangu, G. 
Deliu 
-prof. G. 
Florea 
secretarul 
comisiei 

-selectarea lotului 
județului în vederea 
participării la etapa 
națională 
 

Ședințe de catedră 
 

-toți 
profesorii 
 

-schimb de experienta, 
asigurarea circulatiei 
informatiilor. 

Utilizarea unor metode noi 
de predare : team-teaching  
“Utilizarea unor elemente 
de matematică în rezolvarea 
problemelor de fizică” 

-prof. G. 
Florea , prof. 
C. Frățiloiu 

-rezolvări de probleme 
de către elevii clasei a 
XII-a A în echipă 

2.8. DEZVOLTAREA 
PROFESIONALA  A 
PERSONALULUI  

Dezvoltarea competențelor 
de evaluare a cadrelor 
didactice din învățământul 
preuniversitar  - evaluatori 
în cadrul concursurilor și 
examenelor naționale, 
C.C.D. Brașov 

-prof. M. 
Frangu 

-formarea continuă 

Participare la cursurile 
școlii doctorale organizate 
de Fac. de Fizică, București 
Participare la grupul de 
lucru al profesorilor de 
fizică pentru elaborarea 
noilor programme de 
gimnaziu 

-prof. G. 
Deliu 
 
-prof. G. 
Deliu 

-promovare anului I de 
doctorat 

Participare în proiectul 
”STEM Education and 
Teacher Associations”, 
inițiat de Centrul de 
Evaluare și Analize 
Educaționale 

-prof. G. 
Deliu 

-proiect derulat pe 
teritoriul SUA în cadrul 
programului 
”International Visiter 
Leadership Program” 

2.9. MONITORIZAREA SI 
REVIZUIREA OFERTEI 
EDUCAȚIONALE ȘI A 
ACTIVITĂȚILOR 
DESFĂȘURATE 

monitorizarea satisfacției 
beneficiarilor 
 
Feedback-ul activităților 
CDŞ desfășurate  
 

-toți 
profesorii  de 
fizică 
-profesorii 
diriginți 
 

-plan de măsuri pentru 
îmbunătățirea 
activităților desfășurate 
-propuneri de cursuri 
opţionale în funcţie de 
interesul elevilor 
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Consilierea elevilor în 
alegerea cursurilor 

-profesorii 
diriginți. 

-opțiuni conform 
preferințelor  și nevoilor 
educabililor 

2.10. APLICAREA 
PROCEDURILOR DE 
OPTIMIZARE A 
EVALUĂRII 
ÎNVĂȚĂRII 

Monitorizarea satisfacției 
beneficiarilor 
 
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. 

2.11. EVALUAREA 
PERFORMANȚELOR 
DIDACTICE 

Cunoasterea cerințelor fișei 
de evaluare anuală 
Completarea fișei de 
evaluare anuală 
Respectarea calendarului 
evaluării cadrelor didactice 
Teste pentru sondarea 
opiniei beneficiarilor. 

-toti 
profesorii de 
fizica 

-întocmirea raportului 
de autoevaluare; 
-completarea portofoliul 
personal; 
-monitorizarea 
rezultatelor obtinute in 
activitatea cu elevii; 
-feedback-ul  obținut de 
la beneficiari. 

2.12. UTILIZAREA 
MANUALELOR, A 
AUXILIARELOR 
CURRICULARE, A 
BAZEI LOGISTICE ȘI 
A SPAȚIILOR 
ȘCOLARE 

Utilizarea manualelor 
adecvate filierei / 
specializărilor caracteristice 
şcolii noastre din oferta 
manualelor avizate de MEN 
Utilizarea culegerilor de 
probleme adecvate 
Asigurarea caracterului 
aplicativ al predarii prin 
utilizarea laboratorului de 
fizică 
Utilizarea soft-urilor 
educationale, simulari pe 
calculator in realizarea 
orelor 
Utilizarea 
videoproiectorului în cazul 
prezentărilor realizate de 
profesori sau elevi 

-toti 
profesorii de 
fizica 

-desfasurarea unui 
proces de invatamant de 
calitate 
 
 
-utilizarea eficientă a 
bazei logistice a școlii 

2.13. MANAGEMENTUL 
PERSONALULUI 
DIDACTIC 

Raport de autoevaluare an 
şcolar 2015/2016 

-toţi 
profesorii 

-calificativ F.B. pentru 
toți profesorii de fizică 

Raport de activitate an 
şcolar 2015/2016 conform 
standardelor de referinţă şi a 
indicatorilor de performanţă 
pentru evaluarea şi 

-toţi 
profesorii 

-implicarea cadrelor 
didactice în procesele de 
asigurare şi evaluare 
internă a calităţii 
-completarea 
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asigurarea calităţii portofoliului personal 

Raport de activitate al 
Comisiei Metodice pentru 
anul şcolar 2015/2016 
conform standardelor de 
referinţă şi a indicatorilor de 
performanţă pentru 
evaluarea şi asigurarea 
calităţii 

-prof. G. 
Florea 

-evaluarea activității 
catedrei; 
-propuneri de 
îmbunătățire a 
activității. 
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Catedra de lb. engleză: 

DOMENIUL 
EVALUARII 

CRITERII DE 
PEERFORMANTA 

 
INDICATORI DE PERFORMANTA 

 
 
 
 

PROIECTAREA 
ACTIVITATII 

 
 
 

1.1 -1.4 

 
 
1.1  Respectrea programei 
scolare, a normelor de 
elaborare a documentelor 
de proeictare, precum si 
adaptarea acesteia la 
grupa/ clasa de elevi 

POPA CORINA 
Elaborarea la timp si in conformitate cu cerintele programei a  
planificarilor pentru clasele la care am predat in cursul anului scolar  
2014-2015 
   Elaborarea planificarii pentru orele de Dirigentie in conformitate cu programa 
pentru clasa a VIII-a 
   Am respectat reglementarile privind forma si continutul documentelor  
de proiectare 
   Am proiectat, elaborat si aplicat teste initiale pentru clasele V-XII 
   M-am implicat in promovarea imaginii scolii si am inregistrat oferta 
educationala la secretariatul  
scolii ( targul liceelor, promovarea clasei a V-a, proiect extracurriculare– Ziua 
liceului, Targul de Craciun) 
   Am mentionat in planificari si in documentele de proiectare a  
continuturilor utilizarea metodelor TIC 
 ( realizarea de documente ppt) cu prezentare in vederea exersarii si simularii 
Atestatelor de limba  
engleza pentru clasele terminale)  
Am elaborat proiecte de activitate extracurriculara si le-am inregistrat  
la secretariatul unitatii de invatamant ( Ziua liceului, Targul de Craciun Carnaval 
de Holloween pentru pitici – clasa a V-a si a  
VII-a. a VIII-a) 
Am proiectat activitatea pentru “Saptamana altfel 
 
MIHALACHE O.  
Elaborarea la timp si in conformitate cu cerintele programei a  
planificarilor pentru clasele la care am predat in anului scolar 2015-2016 
   Elaborarea planificarii pentru orele de Dirigentie in conformitate cu programa 
pentru clasa a X-a 
   Am respectat reglementarile privind forma si continutul documentelor de 
proiectare 
   Am proiectat, elaborat si aplicat teste initiale pentru clasele IX-XII 
   Am mentionat in planificari si in documentele de proiectare a  
continuturilor utilizarea metodelor TIC 
 ( realizarea de documente ppt) cu prezentare in vederea exersarii si  
simularii Atestatelor de limba  
engleza pentru clasele terminale) si a optionalului de Cultura si  
Civilizatie Britanica si Americana-cls.a-X-a bilingv 
Am elaborat proiecte de activitate extracurriculara ( Ziua liceului,  
Targul de Craciun, Balul Bobocilor) 
 
HORGA STEFANIA 
. Am urmarit pe parcursul anului scolar respectarea programei şcolare, a  
normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea  
acesteia la particularităţile grupei/clasei vizand in principal urmatoarele aspecte  
specifice acestui criteriu de performanta:  
 Studierea si cunoaşterea documentelor specifice proiectării 
 Realizarea şi avizarea la termen documentelor specifice proiectării precum: planificarea 

anuală/semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare/lecţiilor; 
 Conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a  
 materiei prevăzută de programa şcolară;  
 Elaborarea de materiale didactice (fise de lucru, prezentări PPT, lecţii AEL, 

 suport de curs, filme educationale, etc.) 
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  0ferta educationala  (Pentru clasele a IX F, XD, XI D, XII D, dar si documentele 
apartinand catedrei ) a fost inregistrata la secretariatul unitatii scolare conform  
calendarului prezentat in Consiliul profesoral (pana la data de 1 octombrie) 

 Selectarea si alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului  
 liceului si colectivelor de elevi 
 Stabilirea achizitiilor anterioare si a performantelor elevilor prin teste si testele  
 initiale, precum si conceperea unor strategii adecvate, în concordanţă cu nivelul 

achiziţiilor anterioare şi cu performanţele acestora;  
 Realizarea unui program diferentiat care vizeaza activitatea diferenţiată, activitate  
de grup pentru dezvoltarea abilităţilor specifice  pentru grupul de elevi vizati  
pentru performanta(examene CAE si IELTS) si pentru pregatire bacalaureat; 
 
MANESCU CRISTINA 
Am urmarit pe parcursul anului scolar: 
 

a. Am respectat programa şcolara,  normele de elaborare a  
b. documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la  

particularităţile clasei. 
b. Am elaborat planificări anuale şi semestriale în acord cu  

metodologia recomandată şi actualizarea ei 
c. Am elaborat planificările unităţilor de învăţare în acord cu 

 metodologia recomandată şi actualizarea ei 
d. Am utilizat eficient  documentele curriculare (programa, 

planificare,manuale, ghiduri, suporturi de curs, soft-uri etc.) ţinând  
cont de principiile didacticii moderne 

e. Am introdus în proiectarea curriculară a strategiilor didactice axate  
pe formarea competenţelor vizate de programă 

f. Am inclus în proiectarea curriculară a conţinuturilor care să îmbine 
aspectele teoretice cu cele practice / să promoveze  
interdisciplinaritatea 

g. Am elaborat materiale didactice (fise de lucru, prezentări PPT,  
lecţii AEL, suport de curs, filme educationale, etc.) 

 
1.2 Implicarea in 
acctiivtatile de proiectare 
a ofertei educationale la 
nivelul scolii 

 POPA CORINA 
 În cadrul definirii şi promovării ofertei educaţionale am propus elevilor 
cursuri optionale atât la nivel gimnazial cât şi la nivel liceal. Oferta 
educaţională a fost prezentată elevilor în detaliu astfel încât elevii să poată 
decide dacă cursul opţional propus le poate fi util. 
   Am proiectat cursurile optionale propuse elevilor conform programei şi 
le-am înregistrat la secretariatul şcolii la termen. 
 
MIHALACHE O. 
 În cadrul definirii şi promovării ofertei educaţionale am propus elevilor 
cursuri optionale la nivel liceal: The history of the UK and the USA, cls.a 
X-a, bilingv. 
   Am proiectat cursurile optionale propuse elevilor conform programei şi 
le-am înregistrat la secretariatul şcolii la termen.   
 
 
HORGA S. 
   În cadrul definirii şi promovării ofertei educaţionale am propus elevilor 
cursuri optionale  la nivel liceal. Oferta educaţională a fost prezentată 
elevilor în detaliu astfel încât elevii să poată decide dacă cursul opţional 
propus le poate fi util.  Am proiectat cursurile optionale propuse elevilor 
conform programei şi le-am înregistrat la secretariatul şcolii la termen. 
-OPTIONALE DE EXTINDERE: IX D-ISTORIA UK AND USA; X D- 
GEOGRAFIA UK AND USA; XI D SI XII D- CULTURA SI CIVILIZATIE 
UK AND USA 
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Manescu Cristina 
- 

1.3  Folosirea mijloacelor 
TIC in activitatea de 
proiectare 

MIHALACHE 
Am realizat documentele de proiectare in format electronic 
Am introdus antetul scolii in realizarea proiectarii activitatii 
Am mentionat in documentele de proiectare  a continuturilor utilizarea 
metodelor TIC 
 
POPA CORINA 
Am realizatdocumentele de proiectare in format electronic 
Am introdus antetul scolii in realizarea proiectarii activitatii 
Am mentionat in documentele de proiectare  continuturilor a utilizarii 
metodelor TIC 
 
HORGA S. 
Pe parcursul anului scolar, am folosit metode TIC in activitatea de 
proiectare ( de exemplu prezentari de proiecte si atestate ale  
elevilor in Power Point, filme documentare, elemente de  
literatura apartinand secolului XVIII- XIX in REGATUL UNIT  
AL MARII BRITANII SI IRLANDA DE NORD precum si 
STATELE UNITE ALE AMERICII,tabele pentru partile de 
gramatica invatate , precum si ciorchini grafici realizati cu  
ajutorul programelor speciale. 
 
MANESCU CRISTINA 
-am utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (proiector 
multimedia, internet, platforme educaţionale, platforme e-learning, 
prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi derularea procesului 
instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către 
elevii mei; Ex. Lectie deschisa impreuna cu catedra de limba spaniola, 
participante au fost clasele a IX A si a XC . Elevii au prezentat in format 
ppt o reteta traditionala din UK sau Spania, si au adus spre degustare 
rezultatul muncii lor, un produs traditional, gatit de ei. 
 

1.4 Proiectarea unor 
ativitati 
extracurriculare 
corelate cu obiectivele 
curriculare, nevoile si 
interesele educabililor 
si 
cu planul managerial al 
scolii 

MIHALACHE 
Am elaborat documentatia necesara unor comisii la nivelul scolii in 
conformitate cu planul managerial al scolii: 
Comisia de mobilitate 
Comisia dirigintilor 
Comisia de elaborare a serviciului pe scoala 
 
POPA C. 
Am elaborat documentati pentru activitatile extrascolare ( comisia SNAC) 
 Am proiectat ativitatile extracurriculare (SNAC) 
 
HORGA S. 
Pe tot parcursul anului scolar am realizat activitati cu elevii claselor  
aIXa D, a Xa D, a XI a A,, a XII a D pentru urmatoarele sarbatori 
din spatiul Anglofon: Halloween, St. Andrew’s Day, Guy Fawkes 
Night (Bonfire night),Thanksgiving Day, Christmas around the 
world ( panouri tematice , serbare), St. Valentine’s Day, 
Mothers’Day, St Patrick’s Day ( Patron Saint of Ireland), Memorial 
day. Toate activitatile au fost insotite de procese verbale iar 
produsele activitatii sunt in portofoliile elevilor. 
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 - Proiect de excursie „Sa ne cunoastem tara....sa ne 
facem prieteni”-28.11-30.11.2015-Maramures 

 
 
MANESCU CRISTINA 
excursie cu clasa a IXa A, pe data de 21 aprilie 2016, excursie pe Tampa, 
activitate organizata si coordonata de mine 
excursie la Bucuresti, in perioada Saptamana Alfel , alaturi de clasele aXa 
A,D si E 
 

REALIZAREA 
ACTIVITATI 
LOR DIDACTICE 
 

2.1. Utilizarea unor 
strategii didactice care 
asigura caracterul 
aplicativ al invatarii si 
formarea 
competentelor 
specifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Utilizarea eficienta 
a resurselor material 
din unitatea de 
invatamant, in vedrea 
optimizarii activitatilor 
didactice-inclusiv 
resurse TIC 
 
2.3. Diseminarea, 
evaluarea si valorizarea 
activitatilor realizate 
 
 
 
 
 
 

HORGA STEFANIA 
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. 
Pentru ca activităţile  practice să fie eficiente trebuie 
îndeplinite următoarele condiţii: 

- mediu stimulativ şi diversificat; 
- interactivitatea ; 
- solidaritate cu grupul; 
- utilizarea de „modele” concrete care să fie nu neapărat reale, 

cât credibile şi atractive; 
Astfel, prin toate activitatile de ascultare,vorbire, citire scriere am 
dezvoltat urmatoarele competente: receptarea mesajelor transmise 
oral sau scris in diferite situatii de comunicare, producerea de mesaje 
orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare, 
realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa, transferul 
si medierea mesajelor orale sau scrise. 
 
 
Pentru clasa a IX a D  s-a utilizat manualul UPSTREAM  
INTERMEDIATE,a X-A d UPSTREAM UPPER 
INTERMEDIATE, a XI a D UPSTREAM ADVANCED ,  a XII a D 
UPSTREAM PROFICIENCY. ACESTE MANUALE AU FOST 
PARCURSE PANA LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR. Mai 
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2.4. 
Organizarea si 
desfasurarea 
activitatilor 
extracurriculare, 
participarea la actiuni 
de voluntariat 
 
2.5. Formarea 
deprinderilor de studiu 
individual si in echipa 
in vederea 
formarii/dezvoltarii 
competentei de “a 
invata sa inveti”. 

mult , am folosit cartile din CDI,  calculatoarele,  laptopurile, 
videoproiectorul pentru transmiterea , insusirea si fixarea noilor 
cunostinte atat in timpul orelor dar si pentru activitatile 
extarcurriculare mentionate mai sus. 
 
Pe pacursul orelor de curs, cat si pentru activitatile extracurriculare 
am folosit un feedback evaluativ cat si nonevaluativ.Elevii au primit 
un feedback continuu dupa fiecare activitate realizata, dupa fiecare 
testare, teza sau proiect realizat (provocarea scolarilor de catre 
profesor pentru a se manifesta, a reactiona, a da replica 
(profesorul formuleaza solicitari de tip scolar, avanseaza situatii –
problema, pune întrebari etc.); interventia profesorului, pe 
parcursul lectiei, pentru a corecta raspunsurile scolarilor, 
încercând sa-l faca pe elev sa înteleaga cât si unde a gresit si care-
i raspunsul corect; aprecierea raspunsului scolarului, prin 
raportare imediata la raspunsul standard..) 
 Datorita unui feedback continuu am putut dirja procesul de invatare, 
contola actiuni in derulare si ameliora actul didactic. 
 
Sprijin acordat in cadrul campaniei „ Daruri si vise”-Concert 
caritabil de Craciun in colaborare cu Asociatia de servicii sociale 
SCUT 
-Sprijinirea tinerilor proveniti din centrele de plasament si a adultilor 
cu dizabilitati colaborare cu Asociatia de servicii sociale SCUT 
 
 
Am incercat sa evit pasivitatea elevilor, determinandu-i sa aiba 
initiativa, sa actioneze pentru a descoperi, sa provoace atitudini in 
legatura cu cele comunicate.In urma formarii deprinderilorde studiu  
individual, elevii au putut sa fructifice capacitatea de a actiona liber 
si creativ. 
Elevii au fost informati asupra obiectivelor urmarite si a modului în 
care se va verifica realizarea lor; 
Elevii au avut  posibilitatea sa-si afirme preferintele si sa aleaga 
obiectivul; 
Am creat conditiile pentru ca elevii însisi ,cu fortele de care dispun, 
sa descopere si sa-si însuseasca cunostintele, dezvoltându-si 
priceperile si deprinderile; 
Predarea s-a sprijinit, în mare masura.pe activitatea independenta si 
productiv-creativa a elevilor; 
S-au utilizat frecvent metodele centrate pe actiune, cercetare, 
explorare, pe tehnici de munca intelectuala, de auto-instruire; 
Am  încurajat independenta elevului în gândire si actiune  si am 
stimulat  la elevi efortul de autocontrol; 
Am utilizat o îmbinare a învatarii individualizate si pe grupuri. 
Printre metodele activ participative pot mentiona: brainstorming, 
cubul,tehnica 6- 
3-5,Metoda palariutelor ganditoare, Tehnica LOTUS,TURUL 
GALERIEI, CIORCHINELE, Partener de sprijin, Joc de rol  etc. 
 
„A învăţa să înveţi” cuprinde  disponibilitatea  de a organiza şi 
reglementa propria învăţare, atât individual cât şi in grup. Aceasta 
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include abilitatea de  organiza eficient timpul, de a rezolva probleme, 
de a achiziţiona, procesa, evalua şi asimila noi cunoştinţe, şi de a 
aplica noile cunoştinţe  şi deprinderi  intr-o varietate de contexte – 
acasă dar si la scoala. Am tinut cont de toate aceste lucruri prin 
activitatile individuale dar si de grup realizate la clasa: portofolii, 
proiecte,metode activ participative. Am oferit deasemenea pregatiri 
suplimentare pentru elevii clasei a XII A D: pregatire competente 
lingvistice . 

 Proiect de excursie „Sa ne cunoastem tara....sa ne 
facem prieteni”-28.11-30.11.2015-Maramures 

 Proiect caritabil „Un cadou. Un milion de zambete”-Fii 
Mos Craciun pentru tinerii fara familie si oameni cu 
dizabilitati-15.11-12.12.2015 

In saptamana Scoala altfel am participat in calitate de profesor 
insotitor 
 
MANESCU CRISTINA 
Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul 
aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice. 
a. Pregătirea activităților practice/aplicative ale procesului de 
învățare 
b. Desfășurarea activităților practice/ applicative- investigare/ 
aplicarea/ verificare/cercetare 
c. Utilizarea la lecții a materialelor și mijloacelor de 
învățământ specific disciplinei 
d. Evaluarea și aprecierea lucrărilor practice în funcție de 
criterii de apreciere specifice 
S-au avut in vedere receptarea mesajelor transmise oral sau 
scris in diferite situatii de comunicare, producerea de mesaje 
orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare, 
realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa.  
Pentru o buna desfasurare a activitatii la clasa si pentru 
implicarea tuturor elevilor , am propus proiecte si portofolii 
unde elevii au putut sa isi exercite capacitatea de a actiona liber 
si creativ. 
Tot in acest scop s-au folosit metodele centrate pe actiune, 
cercetare, explorare, pe tehnici de munca intelectuala, de auto-
instruire; 
 

 
EVALUAREA 

REZULTA- 
TELOR  INVATARII 

 
 
 
 

3.1- 3.6 

 
3.1 Asigurarea 
transparentei criteriilor, 
a procedurilor de 
evaluare sia 
rezultatelor activitatilor 
de evaluare 
 
3.2 Aplicarea testelor 
predictive, interpretaea 
si comunicarea 

MIHALACHE O.  
Am notat ritmic elevii fiecarei clase la intervale pe cat posibil egale  
asigurand astfel transparenta evaluarii. 
   Am respetat reglementarile privind numarul minim de note ( fiecare elev  
a avut cel putin patru note pe semestrul I, iar in semestrul II au avut chiar si  
opt sau noua note si teza ) 
   Am utilizat instrumente de evaluare continua 
   Fiecare test aplicat claselor a avut barem de corectare si notare 
 
Rezultatele testelor au fost interpretate si discutate la clasă. 
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rezultatelor 
 
3.3  utilizarea 
diverselor instrumente 
de evaluare, inclusiv a 
celor din banca de 
intrumente de evaluare  
unica 
 
3.4  Promovarea 
autoevaluarii si a 
interevaluarii 
 
3.5  evaluarea 
satisfatiei beneficiarilor 
educationali 
 
 
 
 
 
 
3.6Coordonarea 
elaborarii portofoliului 
educational ca element 
central al evaluarii 
rezultatelor invatarii 

 am elaborat si aplicat teste de evaluare initiala, predictive si am 
comunicat rezultatele 

 testele initiale au fost insotite de barem de corectare si 
notare 

 am interpretat testele initiale, am realizat media clasei  
si am tras concluziile 
mentionand recomandarile metodologice de 
 îmbunătăţire 

 am aplicat atat metode de evaluare traditionale 
(extemporale, teste) cat si metode de evaluare  

 alternativa (proiect, portofoliu) 
concursuri scolare extracurriculare tip ECL 

 am inclus autoevaluarea in proiectarea scenariului curricular 
 am inclus autoaprecierea in proiectarea evaluarii – teste, bareme,  

discutii de autoanaliza 
 am promovat autoevaluarea in activitatea didactica 

 
 

 am evaluat satisfatia beneficiarilor educationali prin teste de  
feed-back si raportari in cadrul sedintelor cu parintii educabililor 

 am evaluat gradul de satisfactie al beneficiarilor educatiei rezultat  
din discutiile cu elevii si parintii acestora pe baza unor chestionare 
aplicate elevilor si parintilor 
 

 organizarea activitatilor metodice la nivel de comisie/ catedra 
 în cadrul procesului de evaluare am participat ca: 

 profesor evaluator la Olimpiada pe scoala 
 profesor organizator si evaluator la Olimpiada locala  
 profesor evaluator la Olimpiada judeteana 
 profesor organizator la Olimpiada nationala 
 profesor corector la examenul de Intensiv-Bilingv  

cls.a IX-a 
 evaluator in comisia de Atestate  lb. engleza pentru  

clasele XII - Intensiv-biligv 
 profesor evaluator pentru examenul de Bacalaureat  

POPA C. 
Am notat ritmic elevii fiecarei clase la intervale pe cat posibil egale  
asigurand astfel transparenta evaluarii. 
   Am respetat reglementarile privind numarul minim de note ( fiecare elev  
a avut cel putin patru note pe semestrul I, iar in semestrul II au avut chiar si  
opt sau noua note si teza ) 
   Am utilizat instrumente de evaluare continua 
   Fiecare test aplicat claselor a avut barem de corectare si notare 
Rezultatele testelor au fost interpretate si discutate la clasă. 
Rezultatele obtinute la concursuri au fost transmise direct prin e-mail 
elevilor 

 am elaborat si aplicat teste de evaluare initiala, predictive si am 
comunicat rezultatele 

 testele initiale au fost insotite de barem de corectare si 
notare 

 am interpretat testele initiale, am realizat media clasei  
si am tras concluziilementionand recomandarile 
metodologice de îmbunătăţire 

 am aplicat atat metode de evaluare traditionale ( 
extemporale, teste si teste  
fulger) cat si metode de evaluare alternativa( proiect, 
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portofoliu, expozitii, concursuri scolare extracurriculare tip 
ECL, prezentari ppt. pentru atestate de limba engleza ) 

 am inclus autoevaluarea in proiectarea scenariului curricular 
 am inclus autoaprecierea in proiectarea evaluarii – teste, bareme, discutii 

de autoanaliza 
 am promovat autoevaluarea in activitatea didactica 
 am evaluat satisfatia beneficiarilor educationali prin teste de  

feed-back si raportari in cadrul sedintelor cu parintii educabililor 
 am evaluat gradul de satisfactie al beneficiarilor educatiei rezultat  

din discutiile cu elevii si parintii  
acestora pe baza unor chestionare aplicate elevilor si parintilor 

 organizarea activitatilor meodice la nivel de comisie/ catedra 
 în cadrul procesului de evaluare am participat ca: 

 profesor evaluator la Olimpiada pe scoala 
 profesor organizator si evaluator la Olimpiada locala  
 profesor evaluator la Olimpiada judeteana 
 profesor corector la examenul de Intensiv-Bilingv 
 evaluator in comisia de Atestate  lb. engleza pentru  

clasele XII - Intensiv-biligv 
 profesor evaluator pentru examenul de Bacalaureat  
 profesor evaluator  pentru examenul de Bacalaureat – 

Sesiunea speciala 
 colaborare cu organizatia EDMUNDO pentru  

consilierea elevilor care doresc sa studieze  
in strainatate 

 profesor evaluator in comisia de examinare 
 pentru sustinerea atestatelor de limba engleza 

 
 Elevii poseda portofolii pe care le actualizeaza constant 

 
HORGA STEFANIA 
Consider ca am asigurat ritmicitate in notare, respectand numarul 
minim de ore :  real bilingv : cel putin 7 note 
Evaluarea a fost facuta continuu : evaluare initiala, formativa si 
sumativa. Toate documentele se afla la dosarul catedrei si la 
portofoliul personal. Am folosit nu numai metodele 
traditionale(teste, intrebari, teze etc) ci si metodele altenative de 
evaluare: observare sistematica, proiect, portofoliu etc 
Pentru toate acestea exista bareme de corectare si notare precum si 
interpretarea rezultatelor obtinute ( la dosar) 
 
La clasa a IXa F am aplicat instrumentul de evaluare initiala. Pentru  
acesta exista barem de corectare si notare, raport de analiza  
privind administrarea testului la dosarul catedrei 
Documentele de la dosar pot atesta faptul ca s-au folosit alternativ 
atat metodele traditionale de evaluare cat si cele alternative 
 
Conformscenariilor didactice de la dosar se poate observa ca 
autoevaluarea a fost incusa si promovata in tipul activitatii didactice. 
 
Gradul de satisfactie al beneficiarilor educatiei s-a masurat prin  
aplicarea de chestionare atat elevilor cat si parintilor. Rezultatele 
interpretarii si chestionarul in sine sunt la dosar 
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Elevii au portofoliu pe care si-l actualizeaza permanent 
 
Promovarea în rândul elevilor a unui sistem de autoevaluare, respectiv de 
evaluare între colegi. 
Realizarea de sesiuni, studii de caz din domeniul propriu de activitate, 
concursuri, prezentări sau expoziţii cu materiale produse de  
elevi 
Participarea  copiilor la jurizarea lucrărilor 
Consemnarea rezultatelor chestionarelor aplicate elevilor şi părinţilor 
privind satisfacţia sau randamentul activităţii la disciplina  
predată 
 
MANESCU CRISTINA 
Pe parcursul anului școlar 2015 – 2016, am elaborat şi aplicat teste,  
precum şi bareme de corectare şi notare, în vederea realizării evaluărilor  
iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului  
dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor 
elevilor mei, gradul în care au fost realizate competenţele generale şi  
specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a  
procesului instructiv-educativ;  
Am transmis modalitatile de evaluare si a notelor obtinute in carnetele de  
elev precum si in sedintele cu parintii 
 
Am aplicat insrumente de evaluare initiala- test predictiv la toate clasele pe  
care le-am avut, inca din prima saptamana de scoala 
-am sintetizat rezultatele testelor initiale( clase, note, procent) 
-am facut o statistica finală corigenti(clasa, numar) 
- am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale şi  
probe scrise), cât şi metode clasificate în literatura de specialitate  
drept metode moderne: evaluarea prin referate, investigaţii, proiecte şi  
portofolii.  
- am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile 
documentelor şcolare aflate în vigoare; 
- am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei,  
cât şi părinţilor acestora; 
- am impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de  
dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative. 
 
Am participat la proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau  
inter-evaluare colegială 
Am participat la sustinerea de sesiuni, concursuri, prezentări sau expoziţii cu 
material produse de elevi, participarea copiilor la jurizarea lucrărilor 
 
Consemnarea rezultatelor chestionarelor aplicate elevilor şi părinţilor privind 
satisfacţia sau randamentul activităţii la disciplina predate 
 
- am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât şi 
părinţilor acestora; 
- am impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de  
dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative. 
 
 

 
 
 
 

4.1 Stabilirea unui 
cadru adecvat (reguli 
de conduita, atitudini, 
ambient) pentru 

MIHALACHE O. 
Am informat si am prelucrat la clasa normele ROI si am anuntat hotararile  
luate de Consiliul profesoral si de catre Consiliul de Administratie 
 al unitatii de invatamant  
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MANAGE-
MENTUL CLASEI 

DE ELEVI 
 

4.1- 4.4 

desfasurarea 
activitatilor in 
conformitate cu 
particularitatile clasei 
de elevi 
 
 
4.2 Monitorizarea 
coportamentului 
elevilor si gestionarea 
situatiilor conflictuale 
 
4.3 Cunoasterea, 
consilierea i tratarea 
diferentiata a elevilor 
 
4.4Motivarea elevilor 
prin valorizarea 
exemlelor de buna 
practica 

  M-am asigurat ca elevii respecta normele ROI precum si hotararile luate de 
Consiliul profesoral si de catre Consiliul de Administratie al  
unitatii de invatamant 
 
Am monitorizat comportamentul elevilor in timpul desfasurarii orelor de  
curs si am completat la timp registrul clasei 
Am monitorizat comportamentul elevilor in timpul efectuarii serviciului  
pe scoala în timpul pauzelor 
Am monitorizat comportamentul elevilor in timpul activitatilor  
extracuriculare 
Am colaborat cu parintii (Sedintele cu parintii au fost efectuate la un  
interval de 2 luni de zile pe tot parcursul anului scolar) precum si cu  
psihologul scolii 
 
Am aplicat teste de cunoastere si autocunoastere cu sprijinul psihologului  
scolii 
Am interpretat si comunicat rezulatele acestor teste parintior si psihologului  
scolii 
 
Am tinut sedinte cu parintii si am intocmit procese verbale pentru fiecare dintre 
ele 
   Am realizat la timp atributiile din fisa postului 
Am respectat normele prevazute de ROI pentru profesori, a hotararilor 
consiliului profesoral si deciziile luate de Consiliul de administratie al 
unitatii de invatamant 
POPA C. 
Am informat si am prelucrat la clasa normele ROI si am anuntat hotararile  
luate de Consiliul profesoral si de catre Consiliul de Administratie al unitatii de 
invatamant  
  M-am asigurat ca elevii respecta normele ROI precum si hotararile luate de 
Consiliul profesoral si de catre Consiliul de Administratie al unitatii de 
invatamant 
 
 Am monitorizat comportamentul elevilor in timpul desfasurarii orelor de  
curs si am complett la timp registrul clasei 
   Am monitorizat comportamentul elevilor in timpul efectuarii serviciului  
pe scoala în timopul pauzelor 
   Am monitorizat comportamentul elevilor in timpul activitatilor  
extracuriculare 
   Am colaborat cu parintii ( Sedintele cu parintii au fost efectuate la un  
interval de o luna de zile pe tot parcursul anului scolar ) precum si cu  
psihologul scolii 
 
Am aplicat teste de cunoastere si autocunoastere cu sprijinul psihologului  
scolii 
Am interpretat si comunicat rezulatele acestor teste parintior si psihologului  
scolii 
 
      Am tinut sedinte cu parintii si am intocmit procese verbale pentru fiecare 
dintre ele 
   Am derulat proiecte si excursii care au fost inregistrate la secretariatul  
unitatii scolare si care au fost consemnate in registrul de activitati al scolii 
   Am realizat la timp atributiile din fisa postului 
Am respectat normele prevazute de ROI pentru profesori, a hotararilor 
consiliului profesoral si deciziile luate de Consiliul de administratie al 
unitatii de invatamant 
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HORGA STEFANIA 
 
Datorita faptului ca niciun elev al clasei aIXa F nu a avut nota 
scazuta la purtare sub 7, se poate spune ca s-au respctat normele 
ROI, precum si celelalte hotarari luate de Consiliul Profesoral, 
Consiliul de administratie. Exista si procese verbale de la sedintele 
cu parintii( dosarul dirigintelui) unde se poate observa ca s-a facut 
informarea in legatura cu normele ROI 
 
Am monitorizat elevii nu numai in timpul orelor de curs , dar si in 
pauze, excursii. Nu a existat niciun incident pentru care sa fiu 
responsabila de neglijenta in serviciu. Totodata am colaborat foarte 
bine cu parintii si psihologul scolii 
 
Atat la inceputul anului cat si pe parcurs in timpul orelor de 
dirigentie am aplicat teste de cunoastere si autocunoastere, 
interpretandu-le si transmitand rezultatele 
 
Am consiliat şi tratat diferenţiat elevii, in functie de 
 temperament/ problematica/ situatie, etc. respectand 
 regulamentul  
scolar, precum si cadrul legal corespunzator situatiei/ problemei. In 
calitate de profesor diriginte, am parcurs urmatoarele activitati:  
 realizarea caietului dirigintelui  planificarea şi realizarea 
şedinţelor cu părinţii  planificarea şi realizarea lectoratelor şi  
orelor pentru consilierea  
elevilor şi părinţilor;  tratarea diferenţiată a elevilor în funcţie  
de nevoi şi relaţia cu psihologul şcolii;  participarea la  
consiliul clasei,  
consiliul profesoral în vederea rezolvării problemelor de  
consiliere în calitate de profesor sau profesor diriginte  
organizarea conţinuturilor învăţării  
şi adaptarea lor la nevoile colectivului; 
 
Elevii claselor a IX A F, XI, XII au participat la olimpiade 
scolare pana la nivel judetean si au foet implicati in proiecte de 
voluntariat- Proiect caritabil „Un cadou. Un milion de 
zambete”-Fii Mos Craciun pentru tinerii fara familie si oameni 
cu dizabilitati-15.11-12.12.2015 
 
MANESCU CRISTINA 
Am realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i 
diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social care 
este clasa de elevi; 
Am stabilit un cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) 
pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile 
clasei de elevi. 
Am aplicat  regulamentului intern al şcolii şi a procedurilor existente 
la nivel de şcoală, prezentarea normelor care trebuie respectate în 
timpul orelor de curs şi întocmirea documentelor care justifică 
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prezentarea normelor 
Am elaborat norme şi documente specifice clasei la care am predat 
Am fost punctuala la orele de curs precum si la alte activitati 
organizate de unitatea de invatamant  
 
Am monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor 
mei care interferau cu învăţarea şi adaptarea socială si am completat 
la timp registrul clasei,  in timpul efectuarii serviciului  pe scoala si 
în timpul pauzelor precum si in timpul activitatilor extracuriculare 
 
Am organizat programe speciale de activităţi de remediere şcolară 
pentru elevii cu probleme sau capabili de performanta, urmărind 
îmbunătăţirea ratei succesului şcolar. Am tinut o stransa legatura in 
afara orelor de curs, prin intalniri periodice sau prin e-mail 
 
Am consiliat şi tratat diferenţiat elevii, in functie de temperament/ 
problematica/ situatie, etc. respectand regulamentul scolar, precum si 
cadrul legal corespunzator situatiei/ problemei. In calitate de 
profesor diriginte, am parcurs diferite actvitati 
 
Elevii claselor a IX B,C,E  aXa B,C,E  au participat la olimpiade 
scolare la nivel de scoala si local 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANAGE-
MENTUL 

CARIEREI SI AL 
DEZVOLTARII 
PERSONALE 

 
 
 
 

5.1-5.5 

5.1Valorificarea 
competentelor 
stiintifice, didactice si 
metodice dobandite 
prinparticiparea la 
programele de formare 
cotinua/ perfectionare 
5.2 Implicarea in 
organizarea 
activitatilor metodice la 
nivel de 
comisie/catedra/res-
ponsabil 
5.3 Realizarea/ 
actualizarea 
portofoliului 
profesional si dosarului 
personal 
5.4 Dezvoltarea 
capacitatii de 
comunicaresi 
relationare in interiorul 
si in afra unitatii( cu 
elevii, persnalul scolii, 
echipa manageriala si 
cu beneficiarii din 
cadrul comunitatii – 
familiile elevilor) 
5.5  Manifestarea 
atitudinii morale si 
civice (limbaj, tinuta, 

MIHALACHE O. 
Am valorificat competente stiintifice, didactice si metodice dobandite prin 
participarea la programele de formare cotinua/ perfectionare 
 
Am participat de-a lungul anului şcolar 2015-2016 la microcercuri şi 
cercuri metodice şi am aplicat rezultatele asfel obţinute în activitatea 
didactică  
Am organizat, participat si sustinut diseminari stiintifice de specialitate la 
nivelulcatedrei. 
 
M-am implicat in organizarea activitatilor metodice la nivel de 
comisie/catedra: microcercjudetean limba engleza 
 
Am comunicat si colaborat foarte bine cu elevii, persnalul scolii, echipa 
manageriala si cu beneficiarii  

din cadrul comunitatii – familiile elevilor) 
 
Existenta planificarilor intalnirilor cu parintii precum si a consultatiilor cu  
parintii si elevii 
Am respectat normele prevazute de ROI 
Am respectat hotararile luate de Consiliul de Administratie precum si a  
comisiilor de la nivelul unitatiiscolare 
Am avut un comportament si o tinuta adecvata procesului de invatamant 
 
POPA C. 
Am valorificat competente stiintifice, didactice si metodice dobandite prin 
participarea la programele de formare cotinua/ perfectionare 
 
Am participat de-a lungul anului şcolar 2014-2015 la microcercuri şi 
cercuri metodice şi am aplicat rezultatele asfel obţinute în activitatea 
didactică  
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comportament, 
respect), respectarea si 
promovarea 
deontologiei 
profesionale 

 
M-am implicat in organizarea activitatilor metodice la nivel de 
comisie/catedra 
Organizare Carnaval de Holloween pentru pitici – gimnaziu 
Concursuri IELTS, MICHIGAN, ECL 
 
Am intocmit, am completat si actualizat dosarul personal cu documente pe 
masura ce activitatile au fost prefórmate 

 existenta dosarului personal  
 sedinte cu parintii  
 respectarea atributiilor din fisa postului 
 respectarea normelor prevazute de ROI pentru profesori, a  

hotararilor consiliului profesoral  
si deciziile luate de Consiliul de administratie al unitatii de  
invatamant 
 

Am comunicat si colaborat foarte bine cu elevii, persnalul scolii, echipa 
manageriala si cu beneficiarii  

din cadrul comunitatii – familiile elevilor) 
Sedinte cu parintii 
Existenta proceselor verbale de la sedintele cu parintii 
 
Existenta planificarilor intalnirili’or cu parintii precum si a consultatiilor cu 
parintii 
Am respectat normele prevazute de ROI 
Am respectat hotararile luate de Consiliul de Administratie precum si cele 
ale comisiilor 
Am avut un comportament si o tinuta adecvata procesului de invatamant 
 
HORGA STEFANIA 
 
• Seminar “Preparing students for IELTS”- British Council -
2.04.2016 
• Curs de formare continua “Dezvoltarea competentelor de 
evaluare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar-  
evaluatori in cadrul concursurilor si examenelor nationale” 
-27.02.2016-11.06.2016 
-Sef catedra limba engleza 
-Metodist  
-Membru consiliu consultativ ISJ BV, secretar comisie judeteana de 
atestate 
-CEAC 
-Comisia pentru control managerial intern 
-Comisia de orar si serviciu pe scoala 
• Profesor insotitor Olimpiada Nationala de Limba Engleza 
• profesor organizator si evaluator la Olimpiada locala lb.  
engleza 
• profesor evaluator la Olimpiada judeteana de lb. Engleza-
20.03.2016 
• Profesor evaluator , proba de intelegere a textului audiat,  
baraj olimpiada judeteana 26.03.2016 
• profesor evaluator la Examenul de Bacalaureat 2016,  
sesiune speciala 
• profesor examinator, proba de evaluare a cunostintelor de  
limba engleza clase cu program bilingv-25.05.2016 
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• evaluator Concurs in vederea ocuparii unui post de profesor 
suplinitor 
 
Portofoliul profesorului cat si Caietul dirigintelui au fost actualizate 
 pe parcursul intregului an scolar pe masura ce au fost realizate 
activitatile propuse 
 
In calitatea mea de cadru didactic am urmarit si realizat:  
• corelarea dintre proiectarea activităţilor educative,  
extraşcolare şi extracurriculare cu activităţi de consultare a elevilor, 
 a părinţilor, a autorităţilor locale; 
• asistenţa şi consilierea oferită familiilor pentru corijarea 
deficienţelor elevilor, precum a celor cu numar mare de absente;  
• comunicarea şi relaţionarea eficientă cu elevii, personalul  
şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii – 
familie, elevi, alte organizaţii externe. 
Am comunicat si colaborat foarte bine cu elevii, personalul scolii,  
echipa manageriala si cu beneficiarii  din cadrul comunitatii –  
familiile elevilor 
Procesele verbale ale sedintelor au fost predate la timp conducerii  
iar in dosarul dirigintelui exista si programul de consultatii cu  
parintii si elevii 
 
• Am urmarit de-a lungul carierei didactice, dar si pe intreg  
parcursul acestui an scolar adoptarea:  unei atitudinii morale  
(limbaj, ţinută, respect, comportament) care respecta şi promoveaza 
deontologia profesionala;  unei atitudini civice corecta, echidistanta, in 
conformitate cu cadrul legal specific situatiilor intalnite. • am  
urmarit sa realizez cat mai eficient atributiile prevazute in fisa  
postului 
MANESCU CRISTINA 
am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică 
organizate în şcoală; 
- am participat activ – referate, lecţii deschise 
- am participat la Consfătuirile organizate de către ISJ Brsov cu inspectorii  
de specialitate 
 
-Comisia pentru examene  
- profesor examinator, proba de evaluare a cunostintelor de limba engleza  
clase cu program bilingv si intensiv-25.05.2016 
-profesor corector Evaluarea Nationala ,clasa a VIa  
-profesor evaluator la probele de competente lingvistice, atat in sesiunea  
iulie, cat si in sesiunea august 
Profesor evaluator in Comisia de atestate 
 
Portofoliul profesorului cat si Caietul dirigintelui au fost actualizate pe  
parcursul intregului an scolar pe masura ce au fost realizate activitatile  
propuse 
 
Am realizat şi actualizat portofoliului meu profesional, ori de câte ori au  
apărul modificări şi noi achiziţii profesionale  
Am comunicat si colaborat foarte bine cu elevii, personalul scolii, echipa 
manageriala si cu beneficiarii  din cadrul comunitatii – familiile elevilor 
Am avut un program de consultatii cu parintii si elevii 
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Am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre 
didactice, cu conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii mei şi  
părinţii acestora; 
Am avut un limbaj decent, o tinuta decenta, un comportanment decent in  
toate situatiile legata de scoala si nu numai! 

CONTRIBUTIA 
LA 

DEZVOLTAREA 
INSTITUTIONALA 

SI LA 
PROMOVAREA 

IMAGINII 
UNITATII 
SCOLARE 

 
 

6.1-6.6 

6.1 Dezvoltarea de 
parteneriate si proiecte 
educationale in vederea 
dezvoltariiinstitutionale 
6.2Promovarea ofertei 
educationale 
6.3 Promovarea 
imaginii scolii in 
comunitate prin 
participarea si 
rezultatele elevilor la 
Olimpiade, concursuri, 
competitii, activitati 
extracurriculare si 
extrascolare 
6.4 Realizrea/ 
participarea la 
programe/ activitati de 
prevenire / combatere a 
violentei si 
comportamentelor 
nesanatoase in mediul 
scolar, familie si 
societate 
6.5 respectarea 
normelor, procedurilor 
de sanatate si securitate 
in munca 
si de PSIsi ISU pentru 
toate tipurile de 
activitatidesfasurate i 
cadrul unitatii de 
invatamant precum si a 
sarcinilor suplimentare 
6.6 Implicarea activa in 
crearea unei culturi a 
calitatii la nivelul 
organizatiei 

 
MIHALACHE O. 
 
În cadrul definirii şi promovării ofertei educaţionale am propus elevilor 
cursuri optionale la nivel liceal.  
 
Am proiectat cursurile optionale propuse elevilor conform programei şi le-
am înregistrat la secretariatul şcolii la termen. 
 
Am avut elevi participanti la faza judeteana a Olimpiadei de limba engleza: 
Alecu Eduard – mentiune (cls. A X-a) 
 
Am respectat procedurile de sanatate si securitate in munca si de PSIsi ISU 
pentru toate tipurile de activitatidesfasurate in cadrul unitatii de invatamant 
precum si a sarcinilor suplimentare 
 
 
Raportul de analiza al activitatii existala catedra 
Exista propuneri de imbunatatire a activitatii la nivel de catedra 
POPA C. 
Am participat la proiecte locale in cadrul comisiei SNAC 
 
În cadrul definirii şi promovării ofertei educaţionale am propus elevilor 
cursuri optionale atât la nivel gimnazial cât şi la nivel liceal.  
Oferta educaţională a fost prezentată elevilor în detaliu astfel încât elevii să 
poată decide dacă cursul opţional propus le poate fi util. 
Am proiectat cursurile optionale propuse elevilor conform programei şi le-
am înregistrat la secretariatul şcolii la termen. 
Am coordonat proiecte locale in cadrul comisiei SNAC 
Am colaborat cu parintii,cu comunitatea locala in cadrul proiectelor SNAC 
precum si cu alti factori de cultura 
M-am impliat in realizarea de actiuni in cadrul Targuui Liceelor 
Am obtinut premii la nivel interjudetean –  
 PREMIUL II la olompiada judeteana de limba engleza 

POPA IULIA – clasa aVIII-a 
MENTIUNE la olimpiada judeteana de limba engleza 
RADU ANETA –  clasa aVII-a 

 
Am coordonat ore de dirigentie cu teme care sa previna si sa combata 
comportamentele nesanatoase in mediul scolar, familie si societate- in 
cadrul comisiei SNAC 
Am respectat procedurile de sanatate si securitate in munca si de PSI si ISU 
pentru toate tipurile de activitati desfasurate in cadrul unitatii de invatamant 
precum si a sarcinilor suplimentare 
Raportul e analiza al activittii existala atedra 
Exista propuneri de imbunatatire a activitatii la nivel de catedra 
 
 
HORGA STEFANIA 
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•Proiect european „Competences for Democratic Culture”-
Competente pentru o cultura democratica 
•Colaborare cu Asociatia de servicii sociale SCUT 
•Activitate realizata cu sprijinul Politiei Mun. BV-AGENT 
PETRAN SEBASTIAN 
•  
Olimpiada judeteana de limba engleza: 
-Mentiune- Cristian Sabin-IX F 
-Mentiune- Tofanel Alexandru-XII D 
-Metiune – Nemtanu Constantin – XII D 
 
EXAMENE INTERNATIONALE DE LIMBA ENGLEZA-13 elevi 
din 26 apartinand clasei A XII F au luat examenele de CAE , IELTS, 
ECL 
-BUCSA ALEXANDRU – IELTS 
-RATIU BOGDAN- IELTS 
-HAMZEA DIANA-IELTS 
-NAGHI LARISA-IELTS 
-CHITEA LAVINIA- IELTS 
-DOBROS SMARANDA- IELTS 
-ALBERTI MARIA- CAE 
-PATRUNJEL ANA MARIA-ECL 
-BRAN CRACIUN SABIN- CAE 
-BUGEAG CATALINA -CAE 
-NEMTANU CONSTANTIN –CAE 
-CHIRILESCU ADRIANA – CAE 
-GARBACEA VLAD - CAE 
 
• întocmirea/semnarea/promovarea documentelor privind PSI şi 
protecţia muncii  
 • efectuarea eficientă a serviciului pe şcoală conform graficului pe 
scoala 
• elaborarea, coordonarea şi aplicarea procedurilor şi activităţilor de 
evaluare şi asigurare a calităţii 
        -desfasurarea de activitati in calitate de membru CEAC si sef de 
catedra  
 • calitatea de şef de comisie sau membru în diferite comisii la 
nivelul şcolii  membru in comisiile unitatii (conform fisei 
postului),  membru in Consiliul consultativ al inspectorului , 
Metodist ISJ 
 
MANESCU CRISTINA 
Am avut elevi care au participat la olimpiada de limba engleza, faza 
pe scoala si locala 
Am întocmit/semnarat/promovarat documentele privind PSI şi 
protecţia muncii  
 mi-am efectuat eficient  serviciul pe şcoală conform graficului 
Am avut calitatea membru în diferite comisii la nivelul şcolii  
membru in comisiile unitatii (conform fisei postului) 
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Catedra de lb. franceză, germană și spaniolă 
DOMENIUL 
EVALUARII 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

INDICATORI DE PERFORMANTA 

 
PROIECTAREA 
ACTIVITATII 

 
 
 

1.1 -1.4 

 
1.1  Respectarea 
programei scolare, 
a normelor de 
elaborare a 
documentelor de 
proeictare, precum 
si adaptarea 
acesteia la grupa/ 
clasa de elevi 

 
Toți membrii catedrei (Ștefănescu Ana-Maria, Vancea 
Eleonora, Gabor Lucia, Frunză Elisabeta, Mocanu  
Adrian), au elaborat la timp si in conformitate cu  
cerintele programei a planificarilor pentru clasele la  
care au predat in anul școlar 2015-2016 
 S-au respectat reglementarile privind forma si  
continutul documentelor de proiectare 
 S-au proiectat, elaborat si aplicat teste initiale pentru 
clasele IX-XII  impreuna cu membrii catedrei de limba 
franceza-germană-spaniolă. Aceste teste de evaluare 
initiala au fost corectate si interpretate, rezultatele fiind 
la dosarul catedrei. 
In proiectarea curriculara s-a ținut cont de: 
a) programele de limbi moderne pentru  gimnaziu și 
liceu (limba franceză și limba germană)ș 
 b) documentele Comisiei Europene referitoare la 
dezvoltarea competentelor cheie; 
  c) "Cadrul European Comun de Referinta  pentru 
limbi: învatare, predare, evaluare" publicat de Consiliul 
Europei în 1998 si revizuit în 2000. 
S-au mentionat in planificari si in documentele de  
proiectare a continuturilor utilizarea metodelor TIC 
Planificarile au fost depuse si inregistrate  la termen. 

1.2 Implicarea in 
activitatile de 
proiectare a ofertei 
educationale la 
nivelul scolii 

Oferta educationala  a fost inregistrata la secretariatul 
unitatii scolare conform calendarului prezentat in 
Consiliul profesoral (pana la data de 1 octombrie) 

1.3  Folosirea 
mijloacelor TIC in 
activitatea de 
proiectare 

S-au  realizat documentele de proiectare in format 
electronic 
S-a introdus antetul scolii in realizarea proiectarii 
activitatii 
S-a mentionat utilizarea metodelor TIC in documentele 
de proiectare  a continuturilor ( de exemplu prezentari 
de proiecte ale elevilor in Power Point, filme 
documentare, clipuri didactice, jocuri didactice, 
podcast). 

1.4 Proiectarea 
unor activitati 
extracurriculare 
corelate cu 
obiectivele 
curriculare, nevoile 

D-na prof. Vancea Eleonora a participat la elaborarea 
documentatiei necesare urmatoarelor 3 comisii la 
nivelul scolii in conformitate cu planul managerial al 
scolii: 
Comisia de mobilitate 
Comisia CEAC 
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si interesele 
educabililor si 
cu planul 
managerial al scolii 

Comisia de inventariere a patrimoniului 
 
In timpul anului scolar membrii catedrei de limfa 
franceză au realizat impreuna cu elevii scolii activitati  
dedicate urmatoarelor sarbatori din spatiul francofon :  
La Journee de la Francophonie, La Saint Valentin, La 
Journee des Mères, Le Noel / Les Pâques en France/en 
Roumanie 
(panouri tematice, carti postale, felicitari, serbare). 
Toate activitatile au fost insotite de procese verbale iar 
produsele activitatilor se află in portofoliile elevilor. 

REALIZAREA 
ACTIVITATILOR 
DIDACTICE 
 

2.1. Utilizarea unor 
strategii didactice 
care asigura 
caracterul aplicativ 
al invatarii si 
formarea 
competentelor 
specifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Utilizarea 
eficienta a 
resurselor materiale 
din unitatea de 
invatamant, in 
vedrea optimizarii 
activitatilor 
didactice-inclusiv 
resurse TIC 

Invatarea si formarea competentelor specifice au fost 
realizate de toti membrii catedrei 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. 
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. 
Pentru ca activităţile  practice să fie eficiente 
trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

- mediu stimulativ şi diversificat; 
- interactivitatea ; 
- solidaritate cu grupul; 
- utilizarea de „modele” concrete care să fie nu 

neapărat reale, cât credibile şi atractive; 
- D-na prof. Frunza Elisabeta a organizat ore de 

pregătire suplimentară la cls. a VI-a unde elevii 
au avut ocazia să pună întrebări pentru acele 
situații, unde la oră nu au înțeles materialul 
parcurs și pregătire suplimentară pentru acei 
elevi care au susținut competențele lingvistice 
la limba germană. 
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2.3. Diseminarea, 
evaluarea si 
valorizarea 
activitatilor 
realizate 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.Organizarea si 
desfasurarea 
activitatilor 
extracurriculare, 
participarea la 
actiuni de 
voluntariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Formarea 
deprinderilor de 
studiu individual si 
in echipa in vederea 
formarii/dezvoltarii 
competentei de “a 
invata sa inveti”. 

 
Astfel, prin toate activitatile de ascultare,vorbire, citire 
scriere s-au dezvoltat urmatoarele competente: 
receptarea mesajelor transmise oral sau scris in diferite 
situatii de comunicare, producerea de mesaje orale sau 
scrise adecvate unor contexte variate de comunicare, 
realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau 
scrisa, transferul si medierea mesajelor orale sau scrise. 
 
Pentru clasa a IX a-L2   s-au utilizat manualele TOUT 
VA BIEN 1, Limba franceza L2, a Xa-L2, 
BELLEVILLE 2, Limba franceză L2, a XI a-L2 
BELLEVILLE 3 ,  a XII a-L2 TOUT VA BIEN 3. 
ACESTE MANUALE AU FOST PARCURSE PANA 
LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR.  
S-au folosit dictionarele din CDI,  calculatoarele,  
laptopurile, videoproiectorul pentru transmiterea , 
insusirea si fixarea noilor cunostinte atat in timpul 
orelor, dar si pentru activitatile extarcurriculare 
mentionate mai sus. 
 
Pe pacursul orelor de curs, cat si pentru activitatile 
extracurriculare s-a folosit un feedback evaluativ cat si 
nonevaluativ. Elevii au primit un feedback continuu 
dupa fiecare activitate realizata, dupa fiecare testare, 
teza sau proiect realizat (provocarea scolarilor de catre 
profesor pentru a se manifesta, a reactiona, a da replica 
(profesorul formuleaza solicitari de tip scolar, 
avanseaza situatii –problema, pune întrebari etc.); 
interventia profesorului, pe parcursul lectiei, pentru a 
corecta raspunsurile scolarilor, încercând sa-l faca pe 
elev sa înteleaga unde a gresit si care-i raspunsul 
corect; aprecierea raspunsului elevlui, prin raportare 
imediata la raspunsul standard.) 
 Feedback-ul continuu a contribuit la ameliorarea 
actului didactic. 
 
D-na prof. Vancea Eleonora a participat la actiunea de 
voluntariat UN MILION DE STELE PENTRU 
NEVOIASI impreuna cu elevii scolii. 
 
Membrii catedrei au incercat sa evite pasivitatea 
elevilor, determinandu-i sa aiba initiativa, sa actioneze 
pentru a descoperi, sa provoace atitudini in legatura cu 
cele comunicate. In urma formarii deprinderilorde 
studiu  individual, elevii au putut sa fructifice 
capacitatea de a actiona liber si creativ. 
Elevii au fost informati asupra obiectivelor urmarite si 
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a modului în care se vor verifica realizarile lor; 
Elevii au avut  posibilitatea sa-si afirme preferintele si 
sa aleaga obiectivul; 
S-au creat conditiile pentru ca elevii însisi ,cu fortele 
de care dispun, sa descopere si sa-si însuseasca 
cunostintele, dezvoltându-si priceperile si deprinderile; 
Predarea s-a sprijinit, în mare masura.pe activitatea 
independenta si productiv-creativa a elevilor; 
S-au utilizat frecvent metodele centrate pe actiune, 
cercetare, explorare, pe tehnici de munca intelectuala, 
de auto-instruire; 
Membrii catedrei au  încurajat independenta elevului în 
gândire si actiune  si au stimulat  la elevi efortul de 
autocontrol; 
S-a utilizat o îmbinare a învatarii individualizate si pe 
grupuri. Printre metodele activ participative 
mentionam: metoda predarii- invatarii reciproce; 
Mozaicul ;  Tehnica lotus, Metoda schimbarii perechii 
; Metoda piramidei Invatarea dramatizata 
Brainstormingul;  Explozia stelara;  Palariile 
ganditoare; Metoda cubului;  Interviul de grup; 
Tehnica 6/3/5; Controversa creativa; Tehnica 
acvariului etc. 
„A învăţa să înveţi” cuprinde  disponibilitatea  de a 
organiza şi reglementa propria învăţare, atât individual 
cât şi in grup. Aceasta include abilitatea de  organiza 
eficient timpul, de a rezolva probleme, de a 
achiziţiona, procesa, evalua şi asimila noi cunoştinţe, şi 
de a aplica noile cunoştinţe  şi deprinderi  intr-o 
varietate de contexte – acasă, dar si la scoala. S-a tinut 
cont de toate aceste lucruri prin activitatile individuale, 
dar si de grup realizate la clasa: portofolii, proiecte, 
metode activ participative.  
D-na prof. Vancea Eleonora, d-na prof. Stefanescu Ana 
si d-na prof. Frunza Elisabeta au oferit pregatiri 
suplimentare pentru elevii clasei a XII a: pregatire in 
vederea sustinerii competentelor lingvistice la 
examenul de bacalaureat. 
D-na prof. Frunza Elisabeta a organizat și desfășurat 
activități extracurriculare și am participat la acțiuni de 
voluntariat; am fost prof. coordonator alături de 
colegele mele în excursia de la București în vederea 
vizitării Facultății Româno-Americane, am coordonat 
alături de d-na prof. Silvia Prună Tarcan activitatea 
desfășurată la clasa a XII-a C și care a avut ca titlu 
,,Tehnici de comunicare”, tot cu  această clasă a 
organizat vizitarea centrului ,,Ceragem”, unde elevii au 
beneficiat și de o ședință de tratament alternativ. D-na 



COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII 
“EMIL RACOVIŢĂ“ 

Str. Armoniei, nr. 6, Braşov 
Tel: 0268.424.084 

CUI: 29379248 
 

 

prof. Frunza E. a participat la acțiunea ,,Târgul 
Liceelor”, la spectacolul de caritate organizată în 
,,Săptămâna Altfel” la Centrul Reduta unde elevii 
clasei a VI-a au prezentat poezii în limba germană într-
o versiune modernă , iar ca activitate de voluntariat d-
na profesoara a participat la acțiunea ,,Un Milion De 
Stele”, desfășurată în Piața Sfatului în data de 
16.10.2015. de asemenea, pentru a familiariza elevii de 
clasa a VIII-a cu stilul de examen bilingv- limba 
germană, d-na profesoara a furnizat modele de subiecte 
pentru postarea acestora pe site-ul școlii 
 

 
 
 
 
 
 

EVALUAREA 
REZULTATELOR  

INVATARII 
 
 
 
 

3.1- 3.6 

 
3.1 Asigurarea 
transparentei 
criteriilor, a 
procedurilor de 
evaluare si a 
rezultatelor 
activitatilor de 
evaluare 
 
 
 
3.2 Aplicarea 
testelor predictive, 
interpretaea si 
comunicarea 
rezultatelor 
 
3.3  utilizarea 
diverselor 
instrumente de 
evaluare, inclusiv a 
celor din banca de 
intrumente de 
evaluare  unica 
 
3.4  Promovarea 
autoevaluarii si a 
interevaluarii 
 
3.5  evaluarea 
satisfatiei 
beneficiarilor 
educationali 
 
3.6Coordonarea 

 
Membrii catedrei au notat ritmic elevii fiecarei clase la 
intervale pe cat posibil egale asigurand astfel  
transparenta evaluarii. 
S-au respetat reglementarile privind numarul minim de  
note ( fiecare elev a avut cel putin 3 note pe semestrul I, iar 
in semestrul II au avut 3 sau 4 note ) 
  De asemenea, s-au utilizat instrumente de evaluare 
continua. Fiecare test aplicat claselor a avut barem de 
corectare si notare. Rezultatele testelor au fost  
interpretate si discutate la clasă. 
 
 S-au elaborat si aplicat teste de evaluare initiala, 

predictive si s-au comunicat rezultatele acestora  
in termen de 5 zile lucratoare. 

 testele initiale au fost insotite de  
barem de corectare si notare; 

 s-a realizat  interpretarea testelor  
initiale, s-a realizat media clasei si  
s-au tras concluziile mentionand 
recomandarile metodologice de 
îmbunătăţire; 

 au fost aplicate atat metode de  
evaluare traditionale ( lucrari de 
control, teste) cat si metode de  
evaluare alternativa (proiect,  
portofoliu); 

 concursuri scolare extracurriculare  
tip DELF; 

 s-a inclus autoevaluarea in proiectarea 
scenariului curricular; 

 s-a inclus autoaprecierea in proiectarea evaluarii –
teste, bareme, discutii de autoanaliza; 

 s-a promovat autoevaluarea in activitatea  
didactica. 
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elaborarii 
portofoliului 
educational ca 
element central al 
evaluarii 
rezultatelor 
invatarii 

 
 

 a fost evaluată satisfatia beneficiarilor 
educationali prin teste de feed-back  

 a fost evaluat gradul de satisfactie al  
beneficiarilor educatiei rezultat din discutiile cu 
elevii si parintii acestora pe baza unor  
chestionare aplicate elevilor si parintilor 
 

 participarea la activitati metodice la nivel de 
comisie/catedra 

 în cadrul procesului de evaluare: 
-  d-na prof. Vancea Eleonora a participat ca: 

 profesor evaluator la Olimpiada de lb. 
Franceza faza pe scoala 

 profesor orgaizator si evaluator la 
Olimpiada locala  

 profesor evaluator la Olimpiada 
judeteana 

 evaluator in comisia de Atestate  lb. 
franceza pentru clasa a XII -a C  
Intensiv-franceza 

 profesor evaluator pentru examenul  
de Bacalaureat-competente  
lingvistice 

- d-na prof.  Stefanescu Ana a participat ca: 
 profesor evaluator la Olimpiada de lb. 

Franceza faza pe scoala 
 profesor orgaizator si evaluator la 

Olimpiada locala  
 secretar in comisia de Atestate  lb. 

franceza pentru clasa a XII -a C  
Intensiv-franceza 

 profesor evaluator pentru examenul  
de Bacalaureat-competente  
lingvistice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANAGEMENTUL 

4.1 Stabilirea unui 
cadru adecvat 
(reguli de conduita, 
atitudini, ambient) 
pentru desfasurarea 
activitatilor in 
conformitate cu 
particularitatile 
clasei de elevi 
 

Membrii catedrei au informat elevii asupra normelor ROI si 
au anuntat hotararile luate de Consiliul profesoral si de  
catre Consiliul de Administratie al unitatii de  
invatamant.  
 
 
S-a monitorizat comportamentul elevilor in timpul 
desfasurarii orelor de curs  
S-a monitorizat comportamentul elevilor in timpul  
efectuarii serviciului pe scoala în timpul pauzelor 
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CLASEI DE ELEVI 
 

4.1- 4.4 

 
4.2 Monitorizarea 
coportamentului 
elevilor si 
gestionarea 
situatiilor 
conflictuale 
 
4.3 Cunoasterea, 
consilierea si 
tratarea diferentiata 
a elevilor 
 
 
4.4Motivarea 
elevilor prin 
valorizarea 
exemplelor de buna 
practica 

S-a monitorizat comportamentul elevilor in timpul 
activitatilor extracuriculare 
 
 
 
Membrii catedrei au participat la unele sedinte cu  
parintii.  
S-au  realizat la timp atributiile din fisa postului 
S-au  respectat normele prevazute de ROI pentru 
profesori, a hotararilor consiliului profesoral si 
deciziile luate de Consiliul de Administratie al unitatii 
de invatamant 
 
Elevii au fost motivati sa participe la activitatile 
extracurriculare , la care au dat dovada de buna 
crestere si o dorinta puternica de a fi bune exemple 
pentru adolescentii din jurul lor.  

MANAGEMENTUL 
CARIEREI SI AL 
DEZVOLTARII 
PERSONALE 

 
 
 
 

5.1-5.5 

5.1Valorificarea 
competentelor 
stiintifice, didactice 
si metodice 
dobandite 
prinparticiparea la 
programele de 
formare cotinua/ 
perfectionare 
5.2 Implicarea in 
organizarea 
activitatilor 
metodice la nivel 
de 
comisie/catedra/res-
ponsabil 
5.3 Realizarea/ 
actualizarea 
portofoliului 
profesional si 
dosarului personal 
5.4 Dezvoltarea 
capacitatii de 
comunicare si 
relationare in 
interiorul si in afra 
unitatii( cu elevii, 
persnalul scolii, 
echipa manageriala 

S-au valorificat competentele stiintifice, didactice si 
metodice dobandite prin participarea la programele de 
formare cotinua/ perfectionare 
Membrii catedrei au participat de-a lungul anului 
şcolar 2015-2016 la microcercuri şi cercuri metodice şi 
au aplicat noutăţile asfel obţinute în activitatea 
didactică  
Am organizat, participat si sustinut diseminari  
stiintifice de specialitate la nivelul catedrei. 
Dna prof. Stefanescu Ana a sustinut in semestrul I o 
lectie de microcerc in organizarea careia s-au implicat 
si ceilalti membri ai catedrei. 
  
În anul școlar 2015-2016 dna prof. gabor Lucia a 

absolvit cursurile de Masterat ,,Traducere și 

interpretariat în limba franceză-română-franceză,, 

din cadrul Facultății de Litere a Universității din 

Brașov. Anul trecut dna prof. Gabor L.  a dobândit 

gradul didactic II.  

La nivelul metodic dna prof. Gabor L participat la cele 

două microcercuri, gimnaziu și liceu, iar în luna 

februarie a susținut o lecție demonstrativă pe 

competența de Înțelegere a textului scris. La nivel 
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si cu beneficiarii 
din cadrul 
comunitatii – 
familiile elevilor) 
5.5  Manifestarea 
atitudinii morale si 
civice (limbaj, 
tinuta, 
comportament, 
respect), 
respectarea si 
promovarea 
deontologiei 
profesionale 

județean a participat atât la elaborarea de subiecte de 

olimpiadă cât și în calitate de evaluator în cadrul 

testării bilingv pentru admiterea la liceu clasa a IX-a. 

 
Au fost  intocmite, completate si actualizate dosarul 
personal cu documente pe masura ce activitatile au fost  
realizate. 
Toti membri catedrei au colaborat foarte bine cu elevii, 
personalul scolii, echipa manageriala si cu beneficiarii  
din cadrul comunitatii – familiile elevilor) 
Dna prof. Frunza Elisaabeta a participat la Conferința 
Națională a Germaniștilor din România, care a avut și 
participanți din străinătate, activitate desfășurată la 
Brașov. In  fiecare semestru a participat la cursurile de 
formare continuă a  
Centrului de Formare din Mediaș. S-a implicat în 
organizarea activităților metodice la nivel de catedră- 
amcoordonat lucrările de atestat de limbă germană la 
grupa de intensiv germană la clasa a XII-a C, unde am 
fost și profesor examinator la momentul susținerii 
acelor lucrări. D-na prof Frunza E. a făcut parte din 
comisia de elaborare de  
subiecte pentru Olimpiada de Limba Germană și a fost 
membră în comisia de organizare și evaluare a 
Olimpiadei de Limba Germană ca Limbă Străină, faza 
județeană, desfășurată în luna martie 2016. De 
asemenea am făcut parte din comisia de ,,Evaluatori 
Neutri” unde am corectat și evaluat lucrări primite din 
țară pe e-mail,  de la olimpiadă, faza  județeană. 
Dna prof. Stefanescu s-a implicat în organizarea 
activităților metodice la nivel de catedră- a coordonat 
lucrările de atestat de limbă franceză la grupa de 
intensiv franceză la clasa a XII-a C. 
 
 
S-au  respectat normele prevazute de ROI 
S-au respectat hotararile luate de Consiliul de  
Administratie precum si a comisiilor de la nivelul  
unitatii scolare 
Membrii catedrei au avut un  comportament si o tinuta 
adecvata procesului de invatamant 
 
 
 

CONTRIBUTIA LA 
DEZVOLTAREA 

6.1 Dezvoltarea de 
parteneriate si 
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INSTITUTIONALA 
SI LA 

PROMOVAREA 
IMAGINII 
UNITATII 
SCOLARE 

 
 

6.1-6.6 

proiecte 
educationale in 
vederea dezvoltarii 
institutionale 
6.2Promovarea 
ofertei educationale 
6.3 Promovarea 
imaginii scolii in 
comunitate prin 
participarea si 
rezultatele elevilor 
la Olimpiade, 
concursuri, 
competitii, activitati 
extracurriculare si 
extrascolare 
6.4 Realizrea/ 
participarea la 
programe/ activitati 
de prevenire / 
combatere a 
violentei si 
comportamentelor 
nesanatoase in 
mediul scolar, 
familie si societate 
6.5 respectarea 
normelor, 
procedurilor de 
sanatate si 
securitate in munca 
si de PSIsi ISU 
pentru toate tipurile 
de 
activitatidesfasurate 
i cadrul unitatii de 
invatamant precum 
si a sarcinilor 
suplimentare 
 
6.6 Implicarea 
activa in crearea 
unei culturi a 
calitatii la nivelul 
organizatiei 

 
 
Oferta educational a fost promovata prin toate 
activitatile realizate in cadrul scolii si pentru scoala  
 
D-na prof. vancea Eleonora a avut 1 elev participant la 
faza judeteana a Olimpiadei de limba franceza: Carp 
Miruna –IX-B 
D-na prof. Stefanescu Ana a avut 2 elevi participanti la 
faza judeteana a Olimpiadei de limba franceza: 
Benedek Iustina (XII C), Bejenarul Bianca (IX C) 
În cadrul promovării ofertei educaționale dna prof. 
Frunza E. a participat la ,,Târgul liceelor” și la ,,Ziua 
școlii”  unde elevii clasei a VI-a au prezentat o scurtă 
scenetă în limba germană. 
Dna prof. Frunza E. si dna prof. Stefanescu A. au 
participat cu elevi din clasele terminale la programul 
de combaterea violenței, acțiune care s-a derulat în 
Sala Festivă, prezentat de Poliția Locală. 
In cadrul procesului instructiv –educativ d-na prof. 
Stefanescu Ana a folosit metode adecvate, participativ-
active, asigurand caracterul aplicativ al invatarii si 
formand competente specifice, fapt reflectat in 
realizarea proiectelor si participarea elevilor la diferite 
concursuri scolare: olimpiade (etapa locala- 30 ian. 
2016), olimpiada (faza judeteana), examene DELF 
(Benedek Iustina clasa a XII-a C-DELF B2 si Ruse 
Iulia clasa a XII-a C –DELF B2). 
 
 
Raportul de analiza al activitatii exista la catedra 
S-au realizat propuneri de imbunatatire a activitatii la 
nivel de catedra 
 
 
Au fost respectate procedurile de sanatate si securitate 
in munca si de PSI si ISU pentru toate tipurile de 
activitati desfasurate in cadrul unitatii de invatamant 
precum si a sarcinilor suplimentare. 
 
 
 
 
Prin implicarea in activitatile didactice si 
extracurriculare intreaga catedra de limba franceza-
germana-spaniola a contribuit la crearea unei culturi a 
calitatii la nivelul scolii ,calitate care deriva din 
aspiratiile noastre de a fi mereu mai buni.  
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Raport privind activitatea catedrei de  arte si educaţie fizică  

pentru anul şcolar 2015-2016 
1.  Structura si organizarea catedrei..                                                                                                        

-catedra de arte este alcatuita din patru profesori. 
 
          2. Activitatii specifice. 
2.1.Proiectarea curriculara. 
 
Prof. Cristea Manuela 
- programele şcolare în vigoare şi planificările anuale, calendaristice şi proiectarea unităţilor 

de învăţare sunt ataşate în portofoliul personal şi în dosarul catedrei elaborate conform cerinţelor.  
- planificările anuale, calendaristice, proiectarea unităţii de învăţare şi baremele pentru notare 

au fost elaborate  la timp respectând programele școlare in vigoare  prin folosirea metodelor TIC în 
activitatea de proiectare. 
    - am elaborat proiectarea activităţii extracurriculare, corelate cu obiectivele curriculare, nevoiele si 
interesele educabililor  pentru  săptămâna „ Să ştii mai multe, să fii mai bun”.  
 
 
 
 
Prof. Muntean Ada Lorena 
-    Întocmirea planificărilor calendaristice  conform programei şcolare,respectând reglementarile 
privind continutul si forma documentelor şi predarea lor la termen  
 -    Proiectarea testelor predictive specifice fiecarui nivel de studiu 

- Proiectarea activităţii extraşcolare “Şcoala altfel”  
- Întocmirea fişelor de lucru  si a portofoliului profesional  
- Realizarea proiectării activităţilor în format electronic (documente word) 

 
Prof. Mihalcea Elena 

 În anul scolar 2015-2016 am întocmit planificările calendaristice si unitătile de învătare cu 
respectarea programelor scolare în vigoare si adaptarea acestora la particularitătile grupei/clasei si a 
termenelor de predare. Tehnoredactarea documentelor de proiectare a fost realizată folosind 
ANDONE                       
tehnologia informării si comunicării (TIC). 

 

 

 
 

- prof.Ganea Adriana.  
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planificările anuale, calendaristice, proiectarea unităţii de învăţare şi baremele pentru notare au fost 
elaborate la timp, respectând programele scolare în vigoare prin folosirea metodelor TIC în 
activitatea de proiectare 

 
 

2.2.Realizarea  curricumului. 
 
.Prof. Cristea Manuela 

- Am utilizat diverse strategii didactice de predare în cadrul lecţiilor în vederea îndeplinirii 
temelor şi a obiectivelor lecţiilor în funcţie de nivelul clasei. 

- Pentru realizarea curriculumului am selectat eficient materialul didactic aflat în dotare, am 
utilizat baza sportiva pentru organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, conform programei, conform 
preocupărilor specifice elevilor, conform particularităţilor unităţii de învăţământ, am informat elevii 
în privinţa progresului realizat şi am respectat realizarea în tocmai a activităţilor planificate. 

- Datorită unei comunicări eficiente cu diriginții am obținut o comunicare si o relationare 
optima cu elevii si intre elevi in interiorul scolii si in afara unității  prin participare la diferite 
competiţii şi activităţii organizate la nivel de şcoală şi local. 

- Am organizat si desfăşurat următoarele activității in săptămâna "Școala Altfel": vizita 
Biblioteca Vie; vizionare film CityPlex; vizionare teatru, Centru Cultural Reduta, Dans Conteporan, 
Campionat de fotbal la nivel liceal. 

-  În cadrul disciplinei “Educaţie fizică şi sport” sunt prezente atât formarea deprinderilor de 
lucru individual cât şi în echipă. 

prof. Muntean Ada Lorena. 
 - Utilizarea unor strategii didactice care să stimuleze creativitatea si gândirea elevului  

- Aplicarea metodelor activ-participative în cadrul orelor, pentru dezvoltarea abilităţilor şi 
deprinderilor practice. 

- Utilizarea tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet) 
- Utilizarea manualului 
- Utilizarea materialelor auxiliare în cadrul orelor de curs (albume de arta, reproduceri, fise de 

lucru,modele tridimensionale,etc) 
- Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extracurriculare în cadrul proiectului “Şcoala altfel”  
- Promovarea studiului şi lucrului în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate pe parcursul 

anului şcolar.(Ateliere de creatie :mărțișoare, obiecte decorative de Craciun, jocuri 
interactive,expozitii). 

        Prof. Mihalcea Elena 
-  Am utilizat metodele active si interactive și am selectat activitătile de învăţare în care se pot 

aplica; metodele diferenţiate au existat conform cu particularitățile elevilor. În cadrul orelor Educaţie 
Muzicală am utilizat manualul, materiale / instrumente de eficientizare în procesul de asimilare a 
cunoștințelor. Activitățile și rezultatele obținute au fost discutate și abordate în cadrul comisiei de 
specialitate. 



COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII 
“EMIL RACOVIŢĂ“ 

Str. Armoniei, nr. 6, Braşov 
Tel: 0268.424.084 

CUI: 29379248 
 

 

 
Prof. Ganea Adriana 
- am utilizat diverse strategii didactice de predare în cadrul lecţiilor, în vederea îndeplinirii 

temelor şi a obiectivelor lecţiilor, în funcţie de nivelul clasei și al elevului. 
- pentru realizarea curriculumului, am selectat eficient materialul didactic aflat în dotare, am utilizat 
baza sportivă pentru organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, conform programei, a preocupărilor 
specifice elevilor și particularităţilor unităţii de învăţământ, am informat elevii în privinţa progresului 
realizat şi am respectat realizarea în tocmai a activităţilor planificate. 

 
 
2.3. Evaluarea rezultatelor scolare. 
Prof. Cristea Manuela 
- Pentru evaluarea nivelului/rezultatelor de învăţare al elevilor am aplicat prevederile 

„Sistemului Naţional Şcolar de Evaluare” specific disciplinei Educaţie fizică şi sport asigurând 
transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare. Notarea a fost în permanenţă ritmică respectând 
numărul minim de note în funcţie de numărul de ore pe nivel de studiu. Am folosit în permanenţă 
baremul de notare şi am interpretat rezultatele obţinute. 

- Am aplicat testele iniţiale la clasele a IX a respectând baremele de notare. Am comunicat 
rezultatele testărilor iniţiale elevilor implicaţi în acest proces. 

-  Am evaluat elevii conform normelor in vigoare pentru disciplina educație fizică si sport. 
- Am promovat în cadrul orelor de educaţie fizica şi sport autoevaluarea şi interevaluarea la 

anumite probe sportive folosind baremele. 
-  Am elaborat portofoliul elevului prin însemnarea notelor şi a progresului în caietul 

profesorului de educaţie fizică. 
Prof.Muntean Ada Lorena 

- Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare si a rezultatelor activitatiilor de 
evaluare 

- Realizarea autoevaluării individuale şi interevaluării în cadrul orelor 
- Realizarea portofoliului elevilor  
- Comunicarea catre elevi a criteriilor de evaluare 
- Evaluarea satisfactiei beneficiarilor educationali 

 Prof. Mihalcea Elena 
 Evaluarea a fost prezentă pe tot parcursul anului şcolar, prin intermediul notării ritmice, 
aplicarea testelor predictive cu barem de corectare 
 Prof. Ganea Adriana 

- pentru evaluarea nivelului/rezultatelor de învăţare al elevilor am asigurat transparenţa 
criteriilor şi a procedurilor de evaluare. Notarea a fost în permanenţă ritmică, respectând numărul 
minim de note în funcţie de numărul de ore pe nivel de studiu.  

- am folosit în permanenţă baremul de notare, am interpretat rezultatele obţinute și le-am 
comunicat elevilor. 
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2.4. Realizarea curricumului. 
Prof. Cristea Manuela 
- Am adus la cunoştinţa elevilor  normele ROI, deciziile luate de consiliul  profesoral. 

respectiv consiliul de administrație. Am monitorizat comportamentul elevilor privind respectarea 
normele de protecţia muncii pentru disciplina educație fizica, si a regulamentului de ordine interioară 
în cadrul scolii.  

- Am colaborat cu cadrele didactice şi diriginţii în vederea gestionării problemelor de 
disciplina la orele de curs. Am monitorizat si am luat masuri in ce privește comportamentul elevilor 
in timpul efectuării serviciului pe școală. 

- Am colaborat cu psihologul școlii si cu părinții in vederea cunoașterii si consilierii elevilor 
cu probleme  din clasa a XIIa F. 

- Implicarea şi motivarea elevilor prin participarea la competiţii atât la nivelul şcolii cat şi la 
nivel local. 

-  Am participat la campionatul de tenis de masa  băieţi si fete gimnaziu/liceu, faza pe 
localitate, organizat la Scoala Generala Nr. 27 si  Colegiul Nicolae Titulescu Braşov; Am obtinut 
următoarele rezultate: fete gimnaziu, locul II- Țuică Mara si Hoasa Sebastian clasa a VII a, băieti 
liceu, Hududui Raul, locul VIII, clasa a XI a C, Paul Raul, locul III, clasa a XI a B. 

-am participat la  campionatul de sah  liceu faza pe localitate, organizat la Colegiul Nicolae 
Titulescu Brasov; am obtinut urmatoarele rezultate Grasu Andrei locul VI, si Davidescu Mihai locul 
II din clasa  a X a D. 

Am participat la campionatul de tenis de masa baieti- liceu, faza pe judet, organizat la 
Colegiul Tehnic Remus Radulet Brasov, unde am obtinut locul II, cu elevul Hududui Raul din clasa a 
XI a C. 

Am participat la campionatul de sah baieti- liceu, faza pe judet, organizat la Colegiul 
National Aprily Lajos Brasov, unde am obtinut locul VII, cu elevul Davidescu Mihai din clasa a X a 
D. 

- Am desfăşurat la nivel liceal campionatul de fotbal în „Săptămâna Şcoala Altfel” 
- Am participat ca organizator la clasa a XII a F la „Balul Mascat” prin îndrumarea şi 

supravegherea elevilor.  
- Am participat la  vizionarea unui film la cinematograful Coressi Brasov cu elevii clasei a 

XII a F, în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”. 
- Am participat la vizionarea piesei de teatru “Dans Contemporan” la  Centru Cultural 

Reduta, cu elevii clasei a XII a F, în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”.  
 - Am participat cu elevii clasei a XII a F pentru activitatea  "Târgul de Crăciun " organizată in 
cadrul liceului. 
 -  Am participat cu elevii clasei a XII a F pentru activitatea  "Târgul de Crăciun " organizată 
in cadrul liceului. 

 Prof.Muntean Ada Lorena 
-    Prezentarea Regulamentului Şcolar şi Regulamentului de Ordine Internă in calitate de diriginte al 
clasei a X a C a CNI. Gr. Moisil 
 - Consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. 
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 - Monitorizarea comportamentului elevilor in cadrul orelor de curs si in timpul efectuarii 
serviciului pe scoala 
 - Colaborarea cu comisia de disciplina si psihologul scolii 
 - Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor (expozitii,proiecte) 
 - Participarea la Balul Bobocilor impreuna cu elevii CNI. Gr. Moisil 
 - Coordonator in cadrul proiectului educational „Pe tricolor e scris unire” – 27 noiembrie 
2015, CNI “Gr. Moisil” 
 - Realizarea afisului proiectului judetean “Istoria altfel” 
 - Activitate extrascolara impreuna cu elevii clasei  a IX-a C , „Secret Santa”-CNI Gr. Moisil, 
dec. 2015 
 - Activitatea “Atelierul lui Mos Craciun” impreuna cu elevii claselor aV-a si a VI-a ,constand 
in realizarea de decoratiuni de Craciun 
 - Participarea la concursul de desene de Craciun “Carrefour” - CNI. Gr. Moisil 
 - Realizarea unui proiect in cadrul Bibleotecii Judetene Brasov, Filiala nr. 5, constand in 
expunerea de lucrari ale elevilor Colegiului “Emil Racovita”, expozitie intitulata “De la cuvant la 
culoare”-28 ianuarie 2016 
 - Realizarea unei expozitii personale de pictura la Galeria Uniunii Artstilor Plastici “Europe” 
Brasov, intitulata “Culori pe paine”- 9 martie 2016 
 - Participarea in cadrul proiectului scolar “Poezia in culoare” (lb. franceza)- CNI. Gr. Moisil 
 - Participarea ca voluntar la activitatile derulate de catre Centrul de Prevenire,Evaluare si 
Consiliere Antidrog al Asociatiei Caritas 
 - Participarea la proiectul judetean “Marturii ale trecutului din istoria locala” 
 - In cadrul saptamanii „Scoala Altfel” am realizat si indrumat urmatoarele proiecte: 

a. „Atelier hand-made de pusculite”  – Colegiul „Emil Racovita” 
b. „Pictam linguri de lemn” - Colegiul Emil Racovita 
c. „Pictura in echipa” – Colegiul Emil Racovita 
d. „Tiramisu-prajitura fara foc” – C.N.I Gr. Moisil 
e. „Atelier de autocunoastere” –CNI. Gr. Moisil 
-  

 Prof. Mihalcea Elena 
- Am parcurs un repertoriu divers conform programei şcolare de la Educaţie Muzicală. 

- Am realizat activitati extraccuriculare în săptămâna Școala altfel 18-22 aprilie 2016: Ateliere corale 
cu clasele a X-a C şi a XI-a F, momente artistice la spectacolul caritabil la Centrul Cultural Reduta, 
vizita la Alba Iulia cu clasa a VII-a, vizită Braşov cu clasa a Va. 

- Finisarea și memorizarea materiei s-a realizat în cadrul verificărilor de specialitate la disciplina 
Educaţie Muzicală prin intermediul evaluării. 

 
   Prof. Ganea Adriana 
 -am prticipatla competitiile organizate de microcerc atat cu gimnaziul cat si cu cei de ia liceu. 
             Am participat la activitati extraccuriculare in saptamana Scoala Altfel. 
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 -      
2.5. Dezvoltarea profesionala a personalului. 
 
Prof. Cristea Manuela 
-  În anul şcolar 2010 am obţinut gradul didactic I. 
 - Am susţinut în cadrul activităţii metodice , referatul cu tema: Dezvoltarea forţei segmentare 

prin procedeul metodic – circuit - în lecţia de educaţie fizică, desfăşurată la Colegiul Naţional de 
Ştiinţe ale Naturii „Emil Racoviţă” Braşov. 

- Am redactat în format electronic baremele pentru disciplina educaţie fizică şi sport. 
-  Am participat la activităţile metodice organizate la nivelul catedrei şi la nivelul altor licee. 
-  Am întocmit si actualizat  portofoliul /dosarul personal si dosarul catedrei 
-  Am planificat ședințele cu părinții si am depus procesele verbale la direcțiune. Ziua de 

consultații de parinții a fost stabilită, joi de la ora 15.30. 
-  Am avut un comportament bun şi o ţinută adecvată faţă de elevi şi faţă de personalul şcolii. 

Am respectat ROI şi ROFUIP, şi a hotărârilor luate în Consiliul de Administraţie. Am respectat 
orarul şcolii. 

Prof. Muntean Ada Lorena  
- Participarea la consiliile profesorale. 
- Participarea la şedinţele de catedră. 
- Comunicarea permanentă cu celelalte cadre didactice şi cu conducerea şcolii. 
- Colaborarea şi comunicarea cu părinţii. (sedinte cu parintii ) 
- Realizarea şi actualizarea portofoliului profesional.   
- Realizarea la timp a atributiunilor stabilite in fisa postului 
- Respectarea normelor ROI, a hotararilor luate de Consiliul Profesoral, precum si a orarului 

scolar. 
 Prof. Mihalcea Elena 

- Am reactualizat portofoliul profesional și am contribuit la actualizarea portofoliului 
catedrei. Comunicarea și relaționarea au fost eficiente cu tot personalul școlii - elevi, părinții, 
parteneri externi. Am respectat normele comportamentale față de elevi, părinți, personal didactic și 
nedidactic. 

- Am promovat strategii didactice axate pe dezvoltarea deprinderilor de lucru individual şi pe 
echipe în vederea formării/dezvoltării la elevi a competenţei de a învăţa să înveţi. 

- Orele de curs s-au desfășurat într-un cadru adecvat, cu reguli bine stabilite care au vizat 
conduita, atitudinea și ambientul necesare desfășurării activităților, în conformitate cu 
particularitățile clasei de elevi. M-am implicat în observarea comportamentului elevilor și 
gestionarea situațiilor conflictuale cunoscând particularitățile psihologice ale elevilor, climatul 
familial. A fost prezentă şi punctualitatea la orele de curs şi respectarea hotărârilor luate de către 
Consiliu Profesoral, Consiliul de Administraţie. 
Prof. Ganea Adriana  

  - am participat la activitățile metodice desfășurate în catedra, la nivel de    microcerc și la 
consfătuirile propuse de inspectorul de specialitate 
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-am participat la Consiliile Profesorale. 
             -am sustinut lectii metodice si referate la nivelul scolii cat si la microcerc. 

 
2.6. Menegementul personalului didactic. 
 
Prof. Cristea Manuela 
- am participat la Simulare  - examen national clasa a VIII a,  Bacalaureat  -Competente 

digitale - supraveghetor;Examen defintivat - supraveghetor; 
- am participat la campionatul  de baschet baieti si tenis de masa fete si baieti  nivel gimnazial 

si liceal. 
-  am respectat normele de sănătate, securitate în muncă, PSI şi de ISU pentru toate tipurile de 

activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 
 - am contribuit la întocmirea dosarului catedrei. 
-  am organizat sedinte cu parintii in calitate de diriginte la clasa a XII a F 
Prof. Muntean Ada Lorena 
- Instalarea expozitiei scolare, cu picturi ale elevilor, in cadrul Colegiului „Grigore Moisil” 
-Instalarea expozitiei scolare, cu picturi ale elevilor, in cadrul C.”Emil Racovita”-9 decembrie 

2015 
- Instalarea expozitiei scolare, cu proiectul elevilor clasei XIF „Pictam in echipa” , in cadrul 

Colegiului „Emil Racovita” 
- Implicarea activa in derularea examenelor de :  

 
o Olimpiada de biologie (C. Emil Racovita)- supraveghetor 
o Simulare examen clasa VIII-a (CNI. Gr. Moisil) - supraveghetor 
o Examen clasa VIII-a bilingv (C.Emil Racovita)- supraveghetor 
o Testare clasa V-a (CNI. Gr.Moisil)- supraveghetor 
o Examenul de titularizare - supraveghetor 
-Respectarea procedurilor de securitate a muncii si de PSI 
- Intocmirea corecta a documentelor scolare la termenele precizate, completarea corecta a 
cataloagelor, semnarea condicii. 

 
Prof. Mihalcea Elena 

- În data de 29 octombrie 2015 a avul loc o prezentare a proiectului didactic cu tema ,,Gama Do 
Major’’ la clasa a V-a. 

- În data de 26 noiembrie 2015 cu ocazia zilei de 1 Decembrie am avut un moment artistic cu clasa a 
VIII-a în sala festivă. Programul artistic desfășurat a constat din cântece patriotice. 

- În data de 19 aprilie 2016 cu ocazia Spectacolului caritabil de la Centrul cultural Reduta am avut 
momente artistice cu elevi din clasele V-XII. 

- În data de 16 iunie 2016 elevii de clasa a VIII-a au avut un moment artistic cu ocazia Ultimului 
Clopoţel interpretând Gaudeamus. 
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-  Am respectat normele de sănătate, securitate în muncă, PSI şi de ISU pentru toate tipurile 
de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 

 - Am contribuit la întocmirea dosarului catedrei. 
Prof. Ganea Adriana 

-  Am respectat normele de sănătate, securitate în muncă, PSI şi de ISU pentru toate tipurile 
de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 

 - Am contribuit la întocmirea dosarului catedrei 
 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE A CATEDREI DE DISCIPLINE SOCIO-UMANE
   
   AN SCOLAR 2015-2016 
 
INDICATORI DE PERFORMANTA 
 

1. Definirea si promovarea ofertei educationale 
 

Definirea cursurilor optionale s-a realizat luand in considerare nevoile beneficiarilor. 
Oferta de optionale este promovata la nivelul scolii utilizandu-se metode specific de 
marketing. Doamna prof. Judele Ioana a desfasurat cursul optional “Succesul 
profesional” (program Junior Achievement) la clasa a XII-a F. Doamna prof. psiholog 
Marinescu Laura a desfasurat un curs optional vizand dezvoltarea personala a elevilor 
la clasa a XI-a F. 

 
 
 

2. Realizarea unor parteneriate locale/nationale/internationale 
 

Doamna prof. Judele Ioana a implementat la clasa a XIl-a F programul “Succesul 
profesional”, 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 la nivelul intregului liceu, concretizate in activitati 
la Centrul Asociatiei si printr-un eveniment caritabil  la care au participat majoritatea 
claselor din liceu. 
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3. Proiectarea curriculara 
 
Proiectarea TC si CDS se realizeaza 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 relevanti pentru unitatea scolara au fost implicati in proiectarea 
activitatilor de invatare, predare si evaluare. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

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. 
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6. Evaluarea rezultatelor la activitatile extracurriculare 

 
Cadrele didactice au desfasurat activitati extracurriculare: 
 
-vizitarea monumentului istoric Biserica Neagra impreuna cu elevii clasei a IX-
a C (Floristeanu Gabriela); 
-vizionare film in complexul Coresi impreuna cu elevii clasei a IX-a C 
(Floristenu Gabriela); 
-vizita la Gradina Zoologica din Brasov impreuna cu elevii clasei a IX-a C 
(Floristeanu Gabriela); 
- participarea  împreună cu elevii clasei a X – a F  la vizitarea „Universității 
Transilvania” Brașov (Gogu Elena); 
-vizionare piesa de teatru la central cultural Reduta cu elevii clasei a XI-a C 
(Judele Ioana); 
-vizionare film la cinema Coresi cu elevii clasei a XI-a C (Judele Ioana); 
-vizita la Facultatea de Psihologie din cadrul Universitatii Transilvania cu elevii 
clasei a XI-a C (Judele Ioana); 
-drumetie in Poiana Brasov cu elevii clasei a XI-a C (Judele Ioana); 
-eveniment caritabil in colaborare cu Asociatia Caritas Brasov (Marinescu 
Laura). 
 
 

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 

 
 Doamna prof. Gogu    Elena  a participat la programe de perfecționare continuă , 

acumulând 90 de credite profesionale ( în anul școlar 2014 – 2015 a 
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absolvitcursurile programului de conversie profesională „Economie și educație 
antreprenorială” din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați); 

Doamna prof. Judele Ioana a participat, in calitate de profesor asistent, la examenul de 
Bacalaureat 2016, sesiunea speciala, proba de competente digitale. 
Doamnele prof. Floristeanu Gabriela, Gogu Elena si Judele Ioana au participat, ca 
profesori asistenti , la examenul de simulare Bacalaureat  2016 și la examenul de 
competențe – Bacalaureat 2016. 
Doamnele prof. Floristeanu Gabriela si Judele Ioana au participat in calitate de 
profesori evaluatori la simularea examenului de Bacalaureat 2016. 
Doamna prof. Floristeanu Gabriela  a participat, in calitate de profesor asistent, la 
examenul de Bacalaureat – sesiunea iulie 2016. 
Doamnele prof. Floristeanu  Gabriela, Gogu Elena si Judele Ioana au participat, in 
calitate de profesori evaluatori, la examenul de Bacalaureat – sesiunea iulie 2016. 
Doamnele prof. Judele Ioana si Marinescu Laura au participat, in calitate de profesori 
asistenti, la proba scrisa din cadrul Concursului de ocupare a posturilor/catedrelor 
declarate vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar – sesiunea 2016. 
Doamna prof. psiholog Marinescu Laura a participat , in calitate de profesor asistent, 
la olimpiada de Biologie si la olimpiada de Geografie. 
Doamna prof. Judele Ioana a participat, in calitate de profesor asistent, la Evaluarea 
nationala pentru clasa a VIII-a – iunie 2016. 
Doamna prof. Judele Ioana a participat, in calitate de profesor asistent, la etapa 
judeteana a Olimpiadei de biologie – 5 martie 2016. 
Doamna prof. psiholog Marinescu Laura a participat la programe de formare continua 
(ateliere de lucru) ale CJAPP. 
 
 

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 
planificarea, realizarea si imbunatatirea procedurilor de evaluare a rezultatelor 
invatarii. 
 

11. Evaluarea performantelor didactice 
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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. 
 
 
 

13. Managementul personalului didactic 

Cadrele didactice din catedra de discipline socio-umane s-au implicat in procesul de 
asigurare si evaluare a calitatii. Doamna prof. Judele Ioana a fost membru in comisia 
CEAC. 
 

 
 

   Responsabil catedra, 
    prof. Judele Ioana 

 
RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE CHIMIE -  BIOLOGIE 
Anscolar 2014-2015 

 
 

2.1-Definirea sipromovareaoferteieducationale 
In cadrulcatedrei de chimie – biologie s-au propus CDS-uri, iarelevii au ales astfel: 

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

 Cate o ora / saptamana optional la biologieclaseleXI  ? 
XII A, ? 

 

2.2-Realizarea unorparteneriate locale/ national/international 
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Parteneriatcupsihologulscolii. 

Parteneriatcuparintiielevilor. 
Parteneriatcufirma « MereuTanar » prof. Souca Nicolae. 

 

2.3-Proiectarea curriculara 
S-aurealizatplanificarile la chimie pentruclasele a VII –XII si la biologie pentruclasele V – XII  in 
conformitatecuprogramascolara in vigoare. 

Membriicatedrei de chimie – biologie au avut in vedereachizitiileanterioare de invatarealeelevilor si 
auurmarit ca proiectareacurricularasaasiguredezvoltarealaturiiaplicative, practice, a competentelor de 
dezvoltare. S-a urmarit de asemenearespectareaparticularitatilor de varstaaleelevilor, precum si 
adaptareaproiectariicurriculare la  specificulclasei.  

Prof. dirigintiSouca Nicolae, Budac Daniela,Nitu Cristina au proiectatactivitatiledinsaptamana,, Sa 
stii mai multe sa fii mai bun” in urmadiscutiilorcuelevii, astfelincatacestea sa 
corespundaatatdorintelorlor cat si devizeiacesteisaptamanieducative. 
Prof. Mesesan Laura  a proiectat si coordonat in aceastaperioadaactivitatileclasei a V-a. 

S-a urmarit ca acesteactivitati sa contribuie la dezvoltareacapacitatii de intelegere a 
relatieidintrescoala si societate. 

 

2.4-Realizarea curriculumului 

 
Pentru o activitatedidacticaeficientas-auaplicatatatmetodetraditionale, cat si metodelemoderne 
centratepeelev. Au fostadaptatemetodele de invatare la specificuluifiecarei clasepentru ca totielevii sa 
poataprogresa. 

 S-aasiguratcaracterulaplicativ al invatariiprinefectuarealucrarilor de laborator si prinrezolvari de 
probleme. 

S-aurealizat si folositfise de lucrupentru a dezvoltadeprinderile de lucruindividuale si in echipa a 
elevilor. 

S-aexplicatsiexemplificat in permanentaimportantapractica a chimieisi a biologieiin viata. 
Prof. Mesesan Laura a participatsi a cooptatsielevi din scoalanoastra la alteactivitatididactice cum ar 
fi zileMondialesiInternationalepetemebiologice (ZiuaMondiala a alimentatieisanatoase, 
ZiuaMondiala anti-tutun, ZiuaInternationala a pasarilor). 

Atatprofesorii de chimie cat sicei de biologie au efectuat ore de pregatiresuplimentare cu 
eleviipentruexamenul de bacalaureatsi de admitere la facultate. 

 
 

2.5-Evaluarea rezultatelorscolare 
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   S-aefectuatnotarearitmica a elevilorprinlucrariscrise, 
darsiprinproiectesiprinevaluarearaspunsurilororalesi a rezolvariicerintelor din fisele de lucru. 
Au fostintocmite teste initiale, curente si sumativecudiferitetipuri de itemi, cubareme de 
notare.Testeles-audiscutat si rezolvatapoi la clasa. 
  Dupa corectare si in urmadiscutiioratatcuelevii cat si intremembriicatedreis-austabilitpunctele tari si 
puncteleslabe in vederearecuperariiramanerilor in urma si s-auelaboratplanuriremediale. 
 

 
2.6-Evaluarea rezultatelorla activitatileextracurriculare 

 
Participareaelevilor in numar mare la activitatiledintimpulsaptamanii « Sa stii mai multe, safii mai 
bun », lapiese de teatru la Centrul Cultural Reduta, la Targul de 
Craciundincadrulcolegiuluinostru,laserbariscolare, laactivitatiledesfasurate in parteneriatcufirma 
« MereuTanar », la celedesfasurate in parteneriatcuUniversitatea Transilvania,reprezintadeja un 
primrezultatbun al evaluariiactivitatilorextracurriculare. 

Eleviidinclaseleconduse de membriicatedrei de chimie-biologie au participat in numar mare si la 
excursiileorganizate la Cluj (prof. Budac Daniela) si Alba Iulia (prof. Nitu Cristina). 

    In chestionareleaplicateelevilorreferitoare la saptamana « Sa stii mai multe, sa fii mai bun », 
acestias-auaratatmultumiti de activitatiledesfasurate.  

 

2.8-Dezvoltarea profesionala 

 
Membriicatedrei de chimie – biologie au participat la majoritateasedintelor de microcerc, la 
toatesedintele de catedra. 
Prof. Budac Daniela a  urmatcursul « Dezvoltareacompetentelordidactice de integrare a 
instrumentelor TIC in managementulclasei de elevi si in procesul de predare- invatare. 
Prof. Sima Georgeta si Nitu Cristina au facut parte dincomisii de bacalaureat. 

Prof. Nitu Cristina si prof. Budac Daniela aufost membre in Comisiajudeteanala olimpiada de 
chimie. 

Prof. Budac Daniela afostprofesorevaluator la etapajudeteana a concursului « RalucaRipan ». 
Prof. Souca Nicolae, Budac Daniela si Nitu Cristina eu fostmembri in Comisia de ocupare a 
posturilor la disciplina chimie (au realizatasistente la ore). 
 

2.10-Proceduri de optimizare a evaluariiinvatarii 
 
S-aufolositmetode interactive in evaluareadidacticacurenta in vedereainvatariielevilor cum sa 
transforme informatia in cunoastere si mai ales ce pot sa facacuceea  ce stiu. 
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Profesoriidinaceastacomisie au propus si au aplicat la clasa teste cudiferitetipuri de itemi, 
fisepentruactivitateindependenta a elevilor, fise de lucrupentrugrupele de laborator. 
S-auevaluatcunostintele si competenteleelevilor si prinactivitati de tipproiect. 

 
 

 
2.11-Evaluarea performantelorscolare 
Membriicatedreisi-aurealizatsicompletat in permanentaportofoliilepersonale. 
ElevulVorovenciRares (cls. a VIII-a) pregatit de d-na prof. Budac Daniela aocupatlocul I la 
fazajudeteana a olimpiadei de chimie. 
ElevulPenciu Vlad (cls. a X-a) pregatit de d-na prof. Nitu Cristina a luatmentiune la fazajudeteana a 
olimpiadei de chimie. 
In iunie 2016,  aufost 2 corigenti la chimie si 2 elevicusituatianeincheiata. Toticei 4 elevi au 
promovat in sesiuneadinaugust-septembrie. 
La sesiunea de bacalaureatdiniunie – iulie, la biologie s-au inscris   ?elevi, iar la chimie 27 de 
elevielevi. Promovabilitatea a fost de     ?    % la biologie si de  96,29 % la chimie. 
 

2.12-Utilizarea manualelor, aauxiliarelorcurriculare, a bazeilogisticesi a spatiilorscoloare 
Manualesiauxiliarecurriculareutilizate: 

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

Clasa a-XI-a :Chimie-Autori: IonBaciu, Daniela Bogdan, StefanTomas- Ed. Mistral 
Clasa aXII-a :Chimie – Autori Marius Andruh, Ion Baciu, Daniela Bogdan – Ed. Mistral 

Biochimiesitehnici de laborator –Autor H.D. Schell EdituraDidacticasiPedagogica 
Culegere de probleme- Autori: Stefan IliesiIonica Marin – Ed. Fast Print 

Culegere de problemepentruclasa a IX-a-AutoriLuminitaVladescu, IrinelBadea, 
LuminitaDoicinCulegere de problemepentruclasa a X-a-AutoriLuminitaVladescu, LuminitaDoicin, 
CorneliuTarabasanuMihaila 
 

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 
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S-auutilizatmaterialele si aparaturadinlaboratoarele de chimie si biologie, calculatoare si 
videoproiectoare, tabla interactiva. 
 

 

 

2.13-Managementul personaluluididactic 
 
Membriicomisiei au participat la toateactivitatileorganizate in cadrulcolegiului. 
D-nadirector Sima Georgeta, prof. Souca Nicolae si prof. NituCristina au facut parte 
dinComisiapentrucorigente.  
Prof. Mesesan Laura a activat in Comisia de verificare a frecventei si notariiritmice. 

Prof. Nitu Cristina afacut parte dinConsiliul de administratie alcolegiului.   
 

 
       Sef de catedra prof. Nitu Cristina 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE  AL CATEDREI  
DE  

ISTORIE, GEOGRAFIE ȘI RELIGIE 
An  școlar 2015-2016, 

 
 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 
 
1. Definirea  și promovarea ofertei educaționale 
         Definirea cursurilor opționale ia în considerare cererile/nevoile beneficiarilor.Oferta de 
opționale este promovată la nivelul școlii utilizându-se  metode specifice de marketing. Domnul 
profesor de geografie Nincovici Ovidiu a propus cursul opțional ,, Unitate și diversitate în 
România”,iar doamna profesor de istorie Anghel Adina a  desfășurat cursul opțional ,,O istorie a 
comunismului în România” la clasa a XII a F. 
 
2. Realizarea unor parteneriate locale/naționale/internaționale 
       In unitatea școlară sunt utilizate rezultatele proiectelor, programelor și cativităților realizate în 
parteneriat cu reprezentanții comunității/la nivel național și internațional. Doamna profesoară de 
religie Pătrânjel Daniela a realizat un parteneriat cu Centrul Ecleziastic de documentare ,,Nicolae 
Colan” din SF. Gheorghe , în baza căruia de  1 Decembrie  a participat la sărbătorirea zilei naționale. 
Doamna profesoară Anghel Adinaa continuat parteneriatul cu Muzeul  ,,Casa Mureșenilor,, și 
Muzeul de Istorie din Brașov. A înscris proiectul ,, Istoria  Altfel”  în calendarul activităților județene 
la ISJ Brașov. 
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3. Proiectarea curriculară 
    Proiectarea TC și CDS se realizează  pornind de la nevoile identificate și de la politicile naționale, 
județene și locale. Proiectarea curriculară ia în considerarea achizițiile anterioare de învățare ale 
educabililor asigurând dezvoltarea laturii aplicative, practice a competențelor dezvoltate. Activitățile 
de predare,învățare și evaluare au fost proiectate în echipă la nivelul cadrelor didactice și al ariilor 
curriculare. Beneficiarii relevanți pentru unitatea școlară au fost implicați în proiectarea activităților 
de învățare, predare și evaluare. 
 
4. Realizarea curriculumului. 
     Cadrele didactice au aplicat sistematic metodologii didactice centrate pe educabili și pe grupul de 
educabili.Cadrele didactice au utilizat achizițiile anterioare ale educabililor în activitățile curriculare 
și extracurriculare.Elementele specifice ale minorităților etnice, religioase sau de altă natură au fost 
utilizate în procesul de predare, învățare și evaluare.Cadrele didactice au răspuns cerințelor 
educabililor sau părinților privind acordarea de sprijin individual în învățare. 
 
5. Evaluarea rezultatelor școlare 
       Cadrele didactice din catedra de istorie și geografie   ca urmare activității din anul școlar 2015-
2016 pot realiza o analiză SWOT pentru fiecare educabil și clasă în privința realizării obiectivelor 
curriculare. În activitățile de predare –învățare au fost folosite sistematic autoevaluarea și 
interevaluarea educabililor.Evaluările predictive și sumative au fost valide și fidele.Au fost folosite 
metode moderne de evaluare.Educabilii , și după caz părinții au cunoscut planificarea activităților de 
evaluare și metodologia folosită.Rezultatele școlare au fost înregistrate și comunicate educabililor și 
părinților. 
 
6. Evaluarea rezultatelor la activitățile extracurriculare 
      Cadrele didactice au desfășurat o intensă activitate extracurriculara reflectată în: 
     -  organizarea de către doamna Lambru Bianca a unei excursii de studiu cu elevii cls. a XII a E 
     -  organizarea de către doamna Lambru Bianca a unui moment artistic cu elevii cls. a XII a E, cu 
ocazia Serbării școlii 
      - participarea doamnei Anghel Adina , cu elevii cls.a X a D, la sărbătorirea Zilei Veteranilor 
desfășurată în Piața Unirii 
-  organizarea, de către domnul Nincovici Ovidiua unei vizite la  Muzeul Primei Școli Românești din 
Șcheii Brașovului și drumul Troițelor Junilor, activități la care au fost prezenți elevi din clasele a IX 
a F și a X a E 
     -    participarea domnului Nincovici Ovidiu la Arta medievală , Brașov, împreună cu elevi din 
clasele a X a D și a X a F  
-   organizarea de către doamna Anghel Adina ( împreună cu doamnișoara Zall Karin) a unei excursii 
de studiu la București ,în cadrul căreia s-a  vizita Palatul Parlamentului , Muzeul Antipa și 
Mănăstirea Ghighiu, împreună cu elevi din clasele a X a D, E și F. La excursie a participat  Daniela 
Pătrânjel și Nincovici Ovidiu 
     -  participarea doamnelor de religie , împreună cu elevi din liceu, la slujbele religioase din zilele 
sfinților ortodoxi 
     - colaborarea domnișoarei Pătrânjel Daniela cu Centrul de documentare ecleziastică Nicolae 
Colan , din cadrul Episcopiei Ortodoxe din Miercurea Ciuc, Harghita, prezența ce s-a concretizat și 
prin înmânarea unei diplome ce reflectă contribuția la viața socială, religioasă și culturală a românilor 
din județele Covasna și Harghita 
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     -elaborarea de către Daniela Pătrânjel a proiectului ,, Mănăstirile  ortodoxe transilvănene, vestigii 
și documentare” 
     -     participarea Daniele Pătrânjel la proiectul Pro Vita 

- organizarea de către doamna Anghel Adina împreună cu doamna Mihalcea Elena , profesor 
de muzică , a momentului artistic dedicat zilei de 1 Decembrie 

- participarea membrilor catedrei de istorie și geografie la sărbătorirea Zilei Naționale 
organizată de ISJ Brașov și Primăria ISJ Brașov  

- participarea la proiecte organizate de psihologul  școlii în colaborare cu diferite instituții 
- organizarea de către domnul Nincovici a proiectului Ziua internațională a Mării Negre și 

realizarea unei machete a Mării Negre 
- participarea doamnelor Lambru Bianca și Anghel Adina , a domnului Nincovici la 

sărbătorirea Zilei Naționale în Piața Unirii / Piața Sfatului  

Cadrele didactice au desfășurat activitate extracurriculară reflectată în realizarea scopurilor și 
obiectivelor  stabilite prin politicile educaționale și documentele proiectate. 

Doamna  Moldovan  Cristina  a coordonat elevi care au participatla sesiunea de comunicări și alte 
concursuri . Elevii pregătiți de dânsa , Naftan Ovidiu și Mușetescu C. au obținut premiul I. Doamna 
Anghel Adina a paricipat la  sesiunea de comunicări științifice și referate atât la ciclul gimnazial și 
ciclul liceal, unde a obținut premiul I , elevul Angheluță Mădălin 
 
 
 

7.  Activități de cercetare științifică 
      În cadrul comisiei metodice au existat cadre didactice care au participat  la activități de 
cercetare științifică desfăurate la nivel local, regional , național  și au valorificat în activitatea 
educațională rezultatele cercetării de profil. 
Cadrele didactice au participat la activitățile metodice desfășurate la nivel teritorial cu lecții 
demonstrative, referate și prezentări.Doamna Anghel Adina și-a desfășurat activitatea de profesor 
metodist alISJ Brașov  și a publicat două articole în reviste de specialitate. 
 
8. Dezvoltarea profesională a personalului didactic 
    Doamna Lambru Bianca a participat din partea Consiliului de administrație la cursuri 
organizate de CCD Brașov. 
  Doamna Anghel  Adina  a participat la cursul organizat la CCD ,, Dezvoltarea competențelor de 
evaluare și la cursul ,, Istoria recentă a României”. 
Domnul Nincovici a participat la prezentarea domnilor profesori Dan Mândreanu și Trif 
Septimius referitoare la utilizarea elementelor cartografice și  reprezentarea suprafeței terestre în 
cadrul lecțiilor la clasa a IX a.  
Domnul Nincovici și doamnișoara Pătrânjel Daniela au participat la cursuri de perfecționare , 
Programulde formare continuă ,, Curriculum și competențe” , ,,Formarea continuă  a profesorilor 
de istorie și geografie”. 
9. Monitorizarea și revizuirea ofertei educaționale 
       Personalul și categoriile relevante de beneficiari au fost implicate în revizuirea ofertei 
educaționale.Pentru optimizarea ofertei educaționale a fost utilizată compararea cu buna practică 
în domeniu. 
 
10. Proceduri de optimizare a evaluării invățării 
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      Procedurile de evaluare a rezultatelor învățării au fost revizuite pe baza analizei progresului și 
feedback-ului obținut de la elevi.Beneficiarii relevanți participă la planificarea, realizarea și 
îmbunătățirea procedurilor de evaluare a rezultatelor învățării. 
 
 
 
11. Evaluarea perfomanțelor didactice 
      Evaluarea fiecărui cadru didactic s-a realizat folosind metode și instrumente precum: 
portofoliul și asistența la ore.În evaluare s-au folosit indicatori privind rezultatele obținute și 
progresul educabililor.Evaluarea cadrelor didactice a cuprins pentru fiecare în parte recomandări 
privind dezvoltarea profesională ulterioară. Domnișoara Pătrânjel Daniela a primit o diplomă de 
excelență din partea Colegiului de Informatică ,, Grigore Moisil”. 
La examenele de bacalaureat elevii clasei a XII a F au obținut la disciplinele istorie și geografie , 
note de promovare media generală de promovare la geografie fiind 8,06 iar la istorie media a fost 
7,84. 
 
12. Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare, a bazei logistice și a spațiilor școlare 
       Manualele și auxiliarele curriculare  au fost atent selectate în funcție de specificul disciplinei 
și de achizițiile anterioare de învățare ale educabililor. Mijloacele de învățământ existente au fost 
utilizate sistematic în procesul de învățare. 
 
13. Managementul personalului didactic 
      Cadrele didactice din catedra de Istorie , Geografie și Religie s-au implicat în procesul de 
asigurare și evaluare a calității și au respectat normele prevăzute în ROI, hotărârile Consiliului 
Profesoral și Consiliului de Administrație, procedurile de securitate și de PSI și orarul școlii. 
Profesorii din Catedra de istorie , geografie și religie sunt implicați în procesul de asigurare  și 
eveluare internă . Doamna Lambru este membru al Consiliului de Administrație,  Domnul 
Nincovici fac parte din Comisia de Monitorizare a Frecvenței Elevilor ,doamna Anghel face parte 
din  din Comisia de acordare a burselor. De asemenea, membrii catedrei  au participat în calitate 
de evaluatori la concursurile școlare , la olimpiade și examenul  de bacalaureat. 
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Raport de activitate al catedrei de informatica si  

tehnologia informatiei si a comunicatiilor 

in anul scolar 2015/2016 
 

Coordonator: prof. Adina-Maria Dumitrașcu 

Membri: prof. Langa Olivia, prof. Molnar Codruta, prof. Sereș Mariana, prof. Zaharie 

Sanda, prof. Olaru Mircea, prof. Vasile Silvia 

 

1. Definirea şi promovarea ofertei educaţionale 
 

Dumitrascu Adina  

 Am propus 4 optionale la clasele a V-a, a VI-a, a X-a E, a XI-a E si a XII-a E, profil 

matematica-informatica, cu titlul „Prietenul meu, calculatorul”, „Animatii in Java Script”, 

„Programare 3D in JavaScript”, respectiv „Pagini web interactive”, care au fost alese de catre elevi. 

Oferta educationala a fost inregistrata la secretariatul institutiei scolare. 

 

Langa Olivia  

 A propus in catedra in anul scolar 2015-2016 un optional la clasa aXII-a B, care nu a fost ales 

de catre elevi promovand alte optionale care sa ii ajute la examenul de bacalaureat. A fost inregistrat 

la secretariat si prezentat elevilor. 

 

Molnar Codruta 

Oferta curriculara a fost promovata in cadrul sedintelor de consiliu profesoral de 

administratie  si comisia de specialitate.A fost analizata, aprobata si in functie de cerintele locale dar 

si in funtie de resursele existente. 

Personal am fost la TARGUL LICEELOR UNDE AM PROMOVAT CU SUCCES oferta 

 

 

Zaharie Sanda si Olaru Mircea 

La nivelul Ṣcolii Postliceale am participat la proiectarea ofertei educaţionale la nivelul 

unităţii pentru Ṣcoala Postliceală prin elaborarea de afişe ce au fost distribuite în judeţul Braşov. 
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Am promovat oferta educaţională prin presa scrisă, prin distribuirea de afişe în Braşov şi în 

alte localităţi ale judeţului, pe site-ul colegiului cât şi prin reţelele de socializare ţinănd cont de faptul 

că domeniul protecţiei mediului este important în contextul  actual. 

 

Vasile Silvia 

Am promovat oferta educaţională prin organizarea unor expoziții la nivelul unitaţilor, care să 

reflecte activitățile realizate cu elevii la clasă și în afara orelor de curs; 

Pe site-ul unităților școlare în care îmi desfășor activitatea am prezentat articole și imagini 

despre rezultatele obținue în activitățile desfașurate. 

 

2. Realizarea unor parteneriate locale/ nationale/ international 
 

Dumitrascu Adina 

Am realizat un acord de parteneriat cu asociatia Adfaber pentru stimularea interesului pentru 

programare cu elevii clasei a IX-a E.  

Am realizat un acord de parteneriat Junior Achivement Romania in care a implicat clasa a XI-

a E intr-un program numit Educatie pentru orientare profesionala (Succesul profesional). 

Am inscris scoala in proiectul mondial numit „Hour of code”, pe care l-am promovat in 

scoala si am implicat un numar mare de elevi (~600) si profesori ai Colegiului, alaturi de colegi de 

catedra. 

 

Langa Olivia 

 Am implementat la clasa a XII-a B in parteneriat cu Junior Achievement Romania la orele de 

consiliere si orientare lectii despre antreprenoriat si am realizat astfel de lectii cu un antreprenor de la 

o firma de publicitate din BRASOV. 

 

Seres Mariana 

In parteneriat cu ISU Brasov am proiectat si realizat activitatea vizita la ISU Brasov in 

saptamana “Scoala Altfel”. 

 

 

Zaharie Sanda si Olaru Mircea 
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În vederea dezvoltării instituţionale am iniţiat un parteneriat cu Agenţia de Protecţie a 

Mediului, parteneriat prin care elevii Ṣcolii Postliceale beneficiază de ore de specialitate care se 

desfaşoară în laboratoarele acestei instituţii. 

 

3. Proiectarea curriculară 
Toți membrii catedrei  

 au respectat programa şcolară şi normele de elaborare a documentelor  de proiectare 

 au realizat proiectarea curriculară luând în considerare achiziţiile anterioare de 

învăţare ale educabililor 

 au realizat activitatea de proiectare computerizată 

 unele activităţi de predare, învăţare şi evaluare au fost proiectate în echipă la nivelul 

catedrei de informatică 

 au întocmit  planificarile semestriale, în  care au urmărit să asigure dezvoltarea laturii 

aplicative, practice a competenţelor dezvoltate şi le-am predat corespunzător 

termenului de predare afişat 

 in realizarea proiectarii curriculare s-a tinut cont de achizitiile anterioare de invatare, 

particularizand la situatia concreta a fiecarei clase de elevi 

 s-au proiectat teste predictive si sumative 

 s-a asigurat, in proiectarea curricular, dezvoltarea laturii aplicative, practice a 

competentelor dezvoltate 

 în vederea optimizării activităţilor didactice am utilizat eficient materiale bibliografice 

diverse având în vedere că la nivelul Ṣcolii Postliceale nu există manuale, am elaborat 

materialele teoretice necesare lucrărilor de laborator, am utilizat materialele din 

laboratoarele de fizică şi chimie din şcoală, videoproiectorul, am colaborat cu CDI şi 

am dotat laboratorul de chimie cu instrumentele necesare care lipseau şi anume: 

sticlărie, substanţe chimice, obţinute prin donaţii 

 au utilizat strategii didactice care să asigure caracterul aplicativ al învăţării şi 

formarea competenţelor specifice s-a concretizat în folosirea de metode specifice şi 

adecvate activităţilor de predare şi învăţare pentru elevii Ṣcolii Postliceale (Sanda 

Zaharie) 
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 in vederea optimizării activităţilor didactice am utilizat eficient diverse materiale 

bibliografice, am elaborat materialele necesare în procesul instructiv,am propus și 

realizat subiecte pentru olimpiadă la nivel de școală și județ, am utilizat materialele 

existente din şcolile în care activez (Vasile Silvia) 

 

4. Realizarea curriculumului 
Toti membrii catedrei  

 au aplicat metodologii didactice centrate pe educabili si am utilizat achizitiile anterioare ale 

educabililor in activitatile curriculare si extracurriculare 

 au raspuns cerinţelor educabililor privind acordarea de sprijin individual în învăţare 

 au fost facute pregatiri suplimentară cu elevii claselor a XII-a A si B pentru examenul de 

competenţe digitale (prof. Langa Olivia), pentru examenul de bacaluareat cu elevii clasei a XII-a E 

(prof. Dumitrascu Adina) 

 curriculum a fost parcurs in totalitate, utilizand metode specifice de predare-invatare (fise, 

videoproiector, softuri educationale existente si proprii si utilizarea calculatoarelor din dotarea 

laboratorului; s-a aplicat in permanenta meteodologii didactice centrate pe elevi, asigurand astfel 

caracterul aplicativ,practic al invatarii prin formarea competentelor specifice de programare si 

utilizare a calculatorului.  

 Au fost utilizate manuale si alte auxiliare curriculare (culegeri de probleme, fise, subiecte 

date la diferite examene), dezvoltand capacitatea eleviilor de a invata din experienta si practica. 

În performarea în faţa grupului de elevi a scenariului curricular, s-au folosit metode ce permit 

utilizarea experienţei individuale, formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă, elevii 

efectuând lucrari de laborator şi proiecte atât individual cât şi în echipe 

 

5. Evaluarea rezultatelor scolare 

Toti membrii catedrei 

 Au realizat activitati pentru formarea deprinderilor de studiu individual si lucrul in 

echipa. In acest scop, elevii au fost familiarizati cu anumite procedee de munca 

independenta sau cu organizarea si desfasurarea unor activitati practice in care sa aplice 

cunostinte dobandite sau abilitati practice. 
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 Au folosit fişe de lucru individuale (atât la orele desfăşurate în laboratorul de 

informatică, cât şi în sala de clasă) în vederea dezvoltării stimei de sine şi a formării unui 

stil propriu de învăţare. Am fost realizate proiecte pe grupe de maxim 3-4 elevi în vederea 

dezvoltării spiritului de echipă. 

 Pentru asigurarea transparenţei, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor 

de evaluare am aplicat evaluare continuă, ritmică elaborând teste de verificare, bareme de 

corectare şi notare şi interpretarea rezultatelor obţinute de elevi. 

 La începutul anului şcolar am aplicat testele predictive şi am realizat raportul de 

analiză, concluziile şi recomandările metodologice necesare. 

 Ca metodă de evaluare am folosit şi autoevaluarea, autoaprecierea si interevaluarea în 

activitatea didactică. 

 Am aplicat chestionare elevilor pentru a putea aprecia gradul de satisfacţie al acestora, 

lucru care a fost apreciat de către aceştia. 

 Elevii au elaborat portofolii educaţionale coordonate de mine, ca metodă de evaluare a 

rezultatelor învăţării. 

 In evaluare s-au folosit o gama larga de metode; atat metodele traditionale, cat si cele 

complementare, care au un pronuntat rol formativ si o mare capacitate de motivare a 

angajarii elevilor in activitatile de invatare. 

Prof. Langa Olivia, prof. Molnar Codruta si prof. Dumitrascu Adina au rezolvat subiecte date 

la proba de competenţe digitale în anii trecuţi şcolari şi au recapitulat materia în vederea susţinerii 

probei din acest an scolar cu clasa a XII-a, la care elevii au obtinute rezultate bune si foarte bune. 

Rezultatele scolare au fost cuantificate in note la probe orale si scrise si in cadrul examenului 

de competente digitale. 

 Elevii clasei de matematica-informatica au sustinut atestatul professional in informatica pe 

care l-au promovat 100%, cu note cuprinse intre 9.50-10. 

 O parte din elevii clasei de matematica-informatica si-au ales la bacalaureat proba scrisa 

informatica si au obtinut note foarte bune (inclusive o medie de 10). 

 

Zaharie Sanda si Olaru Mircea 

Toţi elevii absolvenţi care s-au prezentat la examenul final de certificare a competenţelor 

profesionale sesiunea Iulie 2016 au obţinut medii de promovare. 
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Modul de organizare al examenului: 

 Examenul s-a organizat şi desfăşurat la Colegiul de Științe ale Naturii „Emil Racoviţă” 

 Calificarea: Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului 

 Număr de candidaţi: 9 

 Dotarea Centrului de examen: resursele materiale au fost asigurate în totalitate de către 

Colegiul de Științe ale Naturii „Emil Racoviţă” 

 Constituirea comisiei de examen: comisia a fost constituită pe baza propunerii înaintate de 

profesorii de specialitate care predau la Şcoala postliceală, conform Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor 

Ṣcolii Postliceale şi aprobate de catre Inspectoraul Şcolar Judeţean Braşov 

Temele pentru proiectele prezentate au prezentat un grad ridicat de dificultate şi atât conţinutul cât 

şi prezentarea lor s-a făcut la un standard ridicat de calitate. Acest lucru se reflectă în rezultatele 

obţinute de către candidaţi. 

 

Date statistice:  

 număr de elevi înscrişi:       9 

 număr de elevi prezenţi:      8 

 numar de elevi promovaţi:  8 

 procent de promovabilitate: 88,88%, dintre care 75% din mediul urban, 25% din mediul rural 

75% fete şi 25% băieţi.     

 Mediile generale obţinute sunt:   :  între  7 -7,99       2  medii 

                                                               între  8 -8,99      4  medii 

                                                         între  9 -10         2medii. 

 

Vasile Silvia 

Ca metodă de evaluare am folosit şi autoevaluarea și autoaprecierea în activitatea 

didactică.Elevii care au înregistrat rezultate foarte bune în urma testelor de evaluare, au participat la 

activitățile suplimentare de pregatire organizate de mine, în afara orelor de curs,în vederea particpării 

la olimpiadele școlare,județene și naționale.  

 

6. Evaluarea rezultatelor la activitatile extracurriculare 



COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII 
“EMIL RACOVIŢĂ“ 

Str. Armoniei, nr. 6, Braşov 
Tel: 0268.424.084 

CUI: 29379248 
 

 

Dumitrascu Adina 
In semestrul I, am organizat in scoala evenimentul „Hour of code”, la care au participat elevi 

(~600) si profesori ai Colegiului, realizand un proiect corespunzator.  

Am organizat o sedinta interactiva cu tema „Redevenim copii invatand mereu” cu parinti si 

elevi in care copiii au fost profesorii parintilor si i-au initiat in tainele programarii, activitate realizata 

in cadrul aceluiasi fenomen Hour of code.  

In colaborare cu d-nele prof. Draghici Madalina, Nitu Cristina, Lambru Bianca, am elaborat 

documentatia pentru o excursie in Scoala altfel, pe traseul Brasov-Alba-Iulia, cu elevii claselor a VI-

a, a VII-a, a XI-a A, a XI-a E, a XII-a E.  

Am coordonat activitatea examenelor ECDL in calitate de coordonator centru.  

Am vizitat Universitatea Transilvania împreună cu clasa a XI-a E. 

Am fost la Parcul Avetura in Scoala altfel. 

Am participat ca profesor corector la Proba de competente digitale in cadrul examenului de 

bacalaureat – sesiunea speciala (mai 2016) si iunie (2016), la proba de informatica – scris din cadrul 

examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, secretar si coordonator de proiecte in cadrul 

examenului de atesat profesional, profesor asistent la proba de competente lingvistice.  

Am participat la concursuri scolare in calitate de indrumator al elevilor 

 la Simpozionul International  „Educatia matematica in context european si actual”, cu 

lucrarea „Animatii in JavaScript”, unde am obtinut locul I, la Sectiunea IV B elevi / 

Conexiunile matematicii cu diverse domenii, Editia a IV-a, 10.12. 2014, prin elevii Grigor 

Teodor din clasa a IX-a E  si Naftan Ovidiu din clasa a IX-a D - diploma 

 Concursul judetean  Info-Moisil unde am obtinut locul I la sectiunea Prezentare Soft, 

sectiunea Soft utilitar prin elevul Mocanu Cezar din clasa a X-a E si locul II le sectiune 

Tehnoredactare prin elevul Grigor Teodor 

 Faza nationala a concursului international InfoMatrix prin elevul Mocanu Cezar - mentiune 

 
Langa Olivia 

Am participat la activităţi de voluntariat împreuna cu clasa la care am fost dirigintă, am ajutat 

şi am oferit daruri de Sărbătoarea Crăciunului copiilor nevoiaşi din localiatatea Vulcan din 

apropierea Braşovului; 

Am participat in perioada „Şcoala altfel” la spectacolul de la sala Reduta cu clasa aXII-a B; 

Am fost cu colectivul de elevi ai clasei aXII-a B la Pietrele lui Solomon; 
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Am participat impreuna cu d-na profesoară  Mirică la o excursie de weekend la Moieciu de Sus 

cu clasa aXII-a B ; 

Am vizitat Universitatea Transilvania împreună cu clasa la care am fost dirigintă. 

 

Molnar Codruta  

Activitatile la care am participat, au fost bine primite, apreciate si au condus la un supliment 

de educabilitate.Elevii au desfasurat activitati culturale,artistice si de voluntariat 

 

Seres Mariana 

Cu foarte mare interes, avizi de cunoastere, elevii claselor a 9-B si a 9-C au luat parte la 

activitatea “Vizita la ISU Brasov”, din saptamana “Scoala Altfel”. 

De remarcat ca toti elevii din aceste clase si-au ales activitatea de mai sus, ceea ce denota 

manifestarea neindoielnica a dorintei de a cunoaste cat mai multe aspecte din activitatiile celor care 

salveaza vieti dar si bunuri materiale. 

Spiritul de initiativea, esteticul,  activitatile individuale dar si in grup au fost dezvoltate in 

pregatirea si realizarea expozitiilor cu ocazia unor date importante pentru elevi, parinti, profesori: 1 

Decembrie, Ziua Europei, 24 Ianuarie, 1 Martie, 8 Martie, 1 Iunie etc. 

 Talentele individuale, spiritul de organizare, educarea frumosului, interesul pentru a fii cel 

mai bun au fost obioective indeplinite cu ocazia serbarilor scolare, evidentiindu-se contributia acestei 

activitati extracurriculare la intregirea personalitaii fiecarui elev participant. 

 

Zaharie Sanda si Olaru Mircea 

Am continuat şi în acest an şcolar împreună cu elevi din liceu şi din învăţământul postliceal 

activităţile de voluntariat participând la acţiunea din luna octombrie 2016 „Un milion de stele” 

pentru strângerea de fonduri destinate familiilor aflate în dificultate financiară, organizată de 

Asociaţia Metropolitană Caritas. 

Pentru săptămâna „Ṣcoala altfel” am elaborat proiectul de activităţi ţinând cont de nevoile, 

interesele, specificul  Ṣcolii Postliceale, şi anume am planificat, organizat şi realizat următoarele 

activitaţi care s-au dovedit a fi interesante, utile, educative şi pentru elevii de liceu deoarece la aceste 

activităţi au ales să participe şi un număr mare de elevi de liceu: 

- ecologizarea zonei Pietrele lui Solomon şi Drumul vechi de Poiană 

- vizită la Staţia de epurare a apei uzate Stupini 
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- activităţi de creativitate la Asociaţia Metropolitană Caritas 

Alte activităţi extracurriculare proiectate şi realizate au fost: 

- workshop educativ antidrog, antitutun, antialcool în colaborare cu psihologul liceului şi 

Asociaţia Metropolitană Caritas 

 

Vasile Silvia 

Am continuat şi în acest an şcolar proiectul "Copiii învață meșteșuguri tradiționale" participând 

cu elevii școlii la "Atelierele Creativ" din localitate. Am organizat expoziții cu prilejul sărbătorilor de 

iarnă  și   am realizat activități în care elevii au confecționat obiecte din materiale ecologice pentru 

proiectul, Eco-Școala,obiecte expuse în cadrul expozițiilor,organizate în școlile în care au existat 

parteneriate.  

Pentru săptămâna „Ṣcoala altfel” am elaborat proiecte de activităţi cu tema: Reguli de etică și 

tehnica servirii consumatorilor și Prepararea alimentelor la rece, ţinând cont de nevoile și interesele 

elevilor, proiecte care s-au dovedit a fi interesante și atractive, prin implicarea tuturor elevilor. În 

cadrul acestor proiecte s-au realizat concursuri școlare pe echipe și au fost acordate diplome. 

La Olimpiada de educație tehnologică, etapa județeană, s-au obținut următoarele rezultate:  

Premiul I  acordat elevului, Naghi Octavian din clasa a V-a,  Premiul al III-lea, acordat elevului, 

Popa Flavius din clasa aVI-a. (Colegiul Emil Racoviță)  Elevul, Prunache Teodor din clasa aV-a a 

primit Mentiune, iar eleva,Gafton Andreea, din clasa a V-a, Premiul al II-lea (CNI).Rezultatele 

obținute în urma evaluărilor au fost analizate, înregistrate,prelucrate și comunicate. 

 

7. Dezvoltarea profesionala a personalului didactic 

 
Dumitrascu Adina 

Am participat la cursul Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar. Am pus in aplicare in procesul didactic tehnicile si metodele dobandite 

prin participarea la programe de formare continua si perfectionare. 

Sunt coordonator al comisiei metodice de informatica si tic, in cadrul careia am desfasurat 

activitati educative si lectii demonstrative.  

Am fost membru in comisia de atestat profesional la informatica (in calitate de secretar), in 

comisia de evaluare a competentelor digitale (evaluator), in comisia de bacalaureat (evaluator). – 

decizii/adeverinte 
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Am participat ca profesor corector la Proba de competente digitale in cadrul examenului de 

bacalaureat – sesiunea speciala (mai 2016) si iunie (2016), la proba de informatica – scris din cadrul 

examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, secretar si coordonator de proiecte in cadrul 

examenului de atesat profesional, profesor asistent la proba de competente lingvistice.  

 

Langa Olivia 

 Participarea in calitate de indrumator al elevilor la simpozionul international “EDUCAŢIA 

MATEMATICĂ ÎN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL”, Braşov -10.12.2015. la care am 

primit diploma pentru participarea la expozitia concurs de desene ARTA ŞI MATEMATICA şi 

am ocupat locul II,III şi MI  la nivel de clasa a IX-a,locul II şi MII la clasa aX_a şi  locul II la 

clasa aXI_a; 

 Participare la concursul din 15.04.2016:”Deschideti fereastra sa respire pamantul”din cadrul 

Simpozionului Judeţean de Comunicări cu tema: Perspective didactice moderne in şcoala 

mileniului trei_Ediţia aVI_a elevi, la care am fost şi profesorevaluator la clasa aX_a şi la care 

am obtinut locurile I,II şi MI la clasa aIX-a, locurile I, II si mentiunea I la clasa aXI-a, în 

colaborare cu catedra de  informatică. 

 Participare la concursul INFOMOISIL la care am primit la sectiunea Pagini Web locul II. 

  Perioada februarie- martie 2016 am pregătit elevii de clasa a IX-a , a X-a  şi a XI-a pentru faza 

judeţeană a concursului OTI 

 În luna  martie 2016 am organizat faza locală a concursului de Informatică Aplicată - secţiunea 

TIC pentru selecţia elevilor de clasele a IX-a, aX-a, aXI-a( realizarea subiectelor, 

supravegherea probelor şi corectarea lucrărilor) 

 

Molnar Codruta 

Am participat la 2 cursuri organizate de CCD Brasov---RETELE INFORMATICE 

si un curs GOOGLE APS organizat de Muresanu, de asemenea 5 minute de muzica culta rea;izat 

impreuna  cu RADIO ROMANIA CULTURAL 

 

Zaharie Sanda si Olaru Mircea 

În vederea optimizării activităţilor didactice am utilizat eficient materiale bibliografice 

diverse având în vedere că la nivelul Ṣcolii Postliceale nu există manuale, am elaborat materialele 

teoretice necesare lucrărilor de laborator, am utilizat materialele din laboratoarele de fizică şi chimie 
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din şcoală, videoproiectorul, am colaborat cu CDI şi am dotat laboratorul de chimie cu sticlărie, 

substanţe chimice, obţinute prin donaţii. 

 

Vasile Silvia 

Am realizat și dezbătut la nivelul catedrei referatul cu tema: "Cercetare psihopedagogică" și 

am participat la microcercercuri și ședințele comisiilor metodice.În permanență am căutat să-mi 

perfecționez activitatea, căutând soluții noi în vederea atragerii și captării interesului elevilor,spre 

disciplina de studiu și progresul școlar.Am fost membru în Comisia de Olimpiadă Județeană  și 

membru în Comisia Națională de Evaluare clasele aVI-a. 

 

8. Proceduri de optimizare a evaluării învăţării 

Toti membrii catedrei 
Procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării au fost revizuite pe baza analizei progresului si 

feed-back-ului obţinut de la elevi.Beneficiarii educaţiei au participat la planificarea, realizarea şi 

îmbunătăţirea procedurilor de evaluare a rezultatelor învăţării. 

Evaluarea rezultatelor invatarii am facut-o analizand progresul si feedback-ului obtinut de 

elevi. Am aplicat proceduri de evaluare speciale pentru elevii care s-au transferat din alte scoli sau au 

fost in situatii de corigenta. 

Pentru diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate am folosit metode specifice 

pentru obţinerea feedback-ului continuu şi de asemenea pentru întărirea şi valorificarea rezultatelor 

evaluării activităţilor realizate, aplicând după fiecare capitol din module teste specifice şi metode de 

evaluare pentru lucrările de laborator. 

Pentru asigurarea transparenţei, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de 

evaluare am aplicat evaluare continuă, ritmică elaborând teste de verificare, bareme de corectare şi 

notare şi interpretarea rezultatelor obţinute de elevi. 

La începutul anului şcolar am aplicat testele predictive şi am realizat raportul de analiză , 

concluziile şi recomandările metodologice necesare. 

Ca metodă de evaluare am folosit şi autoevaluarea, autoaprecierea în activitatea didactică. 

Am aplicat chestionare elevilor pentru a putea aprecia gradul de satisfacţie al acestora, lucru 

care a fost apreciat de către aceştia. 

Elevii au elaborat portofolii educaţionale coordonate de mine, ca metodă de evaluare a 

rezultatelor învăţării. 
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Molnar Codruta 

Propun sisteme de evaluare care sa evite testele grila 

Evaluarea sa fie cu adevarat permanenta si ritmica 

Autoevaluare si interevaluare 

 

Vasile Silvia 

La începutul anului şcolar prin aplicarea testelor predictive  am putut cunoaște nivelul de la 

care pornesc cu elevii în parcurgerea modulelor,intervenind acolo unde a fost necesar pentru 

aducerea tuturor elevilor la același stagiu de cunoștințe. realizând raportul de analiză , concluziile şi 

recomandările metodologice. Folosirea autoevaluării a permis elevilor să remedieze la timp 

deficiențele  apărute în învățare. Elevii au elaborat portofolii educaţionale coordonate de mine,au 

expus materiale și referate pe diferite teme.În activitățile de la clasă au folosit 

comunicarea,exemplificarea, dezbaterea,analiza. S-au făcut aprecieri verbale în situațiile întâlnite și 

aprecieri asupra rezultatelor școlare înregistrate.Am pregătit,evaluat și insoțit elevii la olimpiadele 

școlare din localitate. 

 

9. Evaluarea performanţelor didactice 
Dumitrascu Adina 

 la Simpozionul International  „Educatia matematica in context european si actual”, cu 

lucrarea „Animatii in JavaScript”, unde am obtinut locul I, la Sectiunea IV B elevi / 

Conexiunile matematicii cu diverse domenii, Editia a IV-a, 10.12. 2014, prin elevii Grigor 

Teodor din clasa a IX-a E  si Naftan Ovidiu din clasa a IX-a D - diploma 

 Concursul judetean  Info-Moisil unde am obtinut locul I la sectiunea Prezentare Soft, 

sectiunea Soft utilitar prin elevul Mocanu Cezar din clasa a X-a E si locul II le sectiune 

Tehnoredactare prin elevul Grigor Teodor 

 Faza nationala a concursului international InfoMatrix prin elevul Mocanu Cezar - mentiune 

 

Langa Olivia 

 Am promovat imaginea şcolii prin rezultatele de la concursul OTI la care elevul 

STAN ALEXANDRU din clasa aIX_a a pozitionat şcoala noastră pe locul IV, 

obţinând mentiunea I pe judeţ; 
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 Am pregătit elevii de clasa a XII-a pentru examenul de competenţe digitale; 

 Am primit diplomă pentru participarea la expoziţia concurs de desene ARTA ŞI 

MATEMATICA şi am ocupat locul  II, III şi  MI  la nivel de clasa a IX-a, locul II şi 

MII la clasa aX_a şi  locul II la clasa aXI_a la simpozionul international 

“EDUCAŢIA MATEMATICĂ ÎN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL”, Braşov -

10.12.2015. ; 

 am obtinut locurile I, II şi MI la clasa a IX-a, locurile I, II si mentiunea I la clasa aXI-

a, în colaborare cu catedra de informatică la concursul din 15.04.2016 ”Deschideti 

fereastra sa respire pamantul”din cadrul Simpozionului Judeţean de Comunicări cu 

tema: Perspective didactice moderne in şcoala mileniului trei_Ediţia aVI_a elevi, la 

care am fost şi profesor evaluator la clasa aX_a. 

 

Molnar Codruta 

Am publicat 2 articole in revista EXCELSIOR  (MURESANU) 

Nu am avut participari notabile la concursurile scolare decat la Educatie Tehnologica 

Am participat la Examenele de copetente ca evaluatorsi la ex. de Bac. ca asistent 

Am participat ca asistent pe langa universitari la inspectii de grad 

 

Seres Mariana 

M-am autoevaluat permanent si mi-am actualizat portofoliu atunci cand a fost necesar. 

Am aplicat ca indicatori rezultatele obtinute de elevi in general dar si pentru pregatirea pentru a 

urma Facultatea de Imformatica sau Facultati Tehnice cu mare aplicabilitate in Informatica. Elevii 

studiosi si pasionati de informatica sunt acum studenti la Facultaiile din Brasov si din tara. 

 

Zaharie Sanda si Olaru Mircea 

Pentru creșterea performanțelor didactice și aprofundarea cunoștințelor de psihopedagogie și 

aplicarea lor în situații interactive ale demersului didactic am efectuat activități practice cu rol 

demonstrativ, interdisciplinar, schimburi de experiențe și asistarea la lecții între membrii catedrei. 

 

Vasile Silvia 

 Din cei  șase elevi pregătiți de mine, care au participat, mai departe la olimpiada de educație 

tehnologică, faza județeană patru elevi au obținut premii.  Doi sunt elevi ai Colegiului "Emil 
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Racoviță",  unul dintre aceștia s-a calificat pentru etapa națională, iar doi sunt elevii ai Colegiului 

Național de Informatică. Am reușit să trezesc interesul elevilor pentru disciplina pe care o predau, 

asta o demonstrează implicarea elevilor în concursurile și olimpiadele școlare, județene,naționale 

unde au participat, obținând și frumoase rezultate.  

 


