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I. Contextul legislativ, politic instituțional, social-economic și cultural 

cu conexiuni în domeniul educațional; 

 

II. Analiza SWOT – stabilirea relației dintre nevoile de educație 

existente și oferta concretă a școlii; 

 

III. Analiza situației la învățătură și disciplină pe semestrul I și II 

al anului școlar 2016-2017; 

 

IV. Activitatea de perfecționare și formare continuă a personalului 

didactic; 

 

V. Activitatea comisiilor metodice;  
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I. Contextul legislativ 

 

Colegiul  Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria își desfășoară 

activitatea potrivit următoarelor legi, regulamente și metodologii de bază: 

 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial nr.18/10.01.2011cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Programul Național de Guvernare 2012-2016, privind sistemul de educație; 

- Programul de dezvoltare strategică al M.E.N. pentru anii 2012-2015; 

- Precizări M.E.N. nr.41791/12.09.2016 privind organizarea activității în anul școlar 2016 

– 2017; 

- Ordin nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu 

modificările și completările ulterioare; 

- LEGEA nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației; 

- OMEdCT nr. 5561/2011 – Metodologia privind generalizarea instrumentelor de 

asigurare a calității în educație și formare profesională la nivelul rețelei învățământului 

profesional și tehnic; 

- O.M.E.N. nr. 5079/31.08.2016 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar 

- Ordin nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală 

a activității personalului didactic și didactic auxiliar; 

- Ordin nr. 3860/2011 privind criteriile și metodologia de evaluare a personalulu i 

contractual; 

- OMECTS nr. 43907/07.06.2012 privind înființarea Consiliului Național pentru 

prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar; 

- ORDIN nr.5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților care oferă activitate extrașcolară; 

- Ordinul nr. 5571/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

învățământului preuniversitar alternativ; 
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- ORDIN nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

învățământului special și special integrat; 

 

- ORDIN nr.5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învățământul de masă; 

- Ordin nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului ”A doua șansă”; 

- Ordin nr.5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învățământul preuniversitar; 

- Ordin nr.5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

- Alte metodologii și regulamente care vin în sprijinul Legii educației naționale nr. 1/2011 

- Statutul elevului. 

 

II. Analiza SWOT – stabilirea relației dintre nevoile de educație existente și 

oferta concretă a școlii 

 

Analiza SWOT scoate în evidenţă elemente de potenţial intern şi extern, din domeniile: 

ofertă curriculară, resurse umane, resurse materiale și financiare și relațiile cu comunitatea. Analiza 

SWOT implică: 

- identificarea elementelor interne şi externe unității de învățământ,  

- sortarea lor pe cele 4 domenii şi  

- ordonarea şi reţinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizării acţiunilor  

Punctele tari şi slabe sunt elemente interne, care pot contribui decisiv la realizarea unor 

acţiuni deci şi a efectelor lor. O acţiune se poate realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente 

care sunt punctele tari şi se poate compromite din cauza unor puncte slabe.  

Din multitudinea de elemente externe existente la un moment dat, care au fost identificate, 

cele care pot influenţa hotărâtor efectele unor acţiuni se reţin şi formează aşa numitele oportunităţi, 

şanse, ocazii şi respectiv ameninţări, riscuri, pericole. 

 

 

1. Oferta curriculară 

DOMENIUL 
PUNCTE TARI (STRENGTS) 

 

PUNCTE SLABE(WEAKNESSES) 

  

OFERTA 

CURRICULARĂ 

-Liceul dispune de întreg materialul 

curricular (planuri de învăţământ, 

-Implicarea mai putin activă a unor cadre 

didactice, elevi şi părinţi în organizarea 

activităţilor extracurriculare 
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programe şcolare, auxiliare curriculare-

manuale, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme); 

-Centrarea demersului didactic pe elev 

-Ore de curs interactive atractive și bine 

documentate 

-Disciplinele opţionale – curriculum la 

decizia şcolii – satisfac cerinţele 

părinţilor şi ale elevilor 

-Valorificarea și creșterea potențialului 

elevilor 

-Înființarea unor clase de bilingv limba 

engleză 

-Formalismul 

 

  

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES)  

AMENINȚĂRI (THREATS) 

 

-Identificarea oportunităţilor de formare a 

cadrelor didactice 

CCD, precum şi programele de formare ale ISJ, 

oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de 

informare şi cunoaştere în diferite domenii de 

activitate 

-Platformele educaţionale contribuie la 

dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru 

învăţare  

-CDS permite valorificarea abilităţilor 

individuale 

-Insuficienta diversificare şi adecvare a 

programelor şcolare la cerinţele şi solicitările 

elevilor poate duce la scăderea motivaţiei lor 

pentru învăţare precum şi interesul pentru 

acest liceu 

 

 

2. Resurse umane 

DOMENIUL 
PUNCTE TARI (STRENGTS) 

  

PUNCTE SLABE(WEAKNESSES) 

 

RESURSE UMANE 

-Corp profesoral de elită 

-Disponibilitate pentru munca 

suplimentară a unor angajați 

-Profesor autor de manuale 

-Personal didactic calificat în proporţie 

de 100% 

-Ponderea cadrelor didactice titulare cu 

gradul I este de 81,25% 

-Ponderea cadrelor didactice cu 

performanţe la concursuri şcolare în 

activitatea didactică este de 68% 

-Relaţiile interpersonale (profesor-elev, 

conducere-subalterni, profesori-părinţi, 

profesori-profesori) existente 

favorizează crearea unui climat 

-Conservatorismul şi rezistenţa la 

schimbare a unor cadre didactice 

-Lipsa de interes pentru şcoală a unor 

elevi, în special a celor proveniţi din 

medii socio-culturale  defavorizate 

-Slaba participare a elevilor la 

olimpiade şcolare la disciplinele din 

aria curriculară Ştiinţe, explicaţia 

constând în opţiunea elevilor în 

special pentru disciplinele filologice 

atunci când au venit la liceul nostru 

-Mişcarea cadrelor didactice -  în 

fiecare an se schimbă câte 2-3 

profesori netitulari 

-Lipsa profesorilor titulari pentru 
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educaţional deschis, stimulativ 

-Există o bună delimitare a 

responsabilităţilor cadrelor didactice 

(există comisii constituite pe diverse 

probleme) precum şi o bună coordonare 

a acestora 

-Perfecţionarea tipului de  relaţiei 

profesor-elev prin intermediul 

Consiliului Şcolar al Elevilor 

-Nu există probleme personale 

deosebite, de sănătate şi familiale, care 

ar putea afecta calitatea desfăşurării 

procesului de învăţământ 

discipline pedagogice 

-Activități team-bilding 

 

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES)  

AMENINȚĂRI (THREATS) 

 

-Numărul de întâlniri şi activităţi 

comune ale cadrelor didactice în afara 

orelor de curs favorizează împărtăşirea 

experienţei, creşterea coeziunii grupului, 

o comunicare mai bună 

-Varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare ale cadrelor didactice 

organizate de ISJ, CCD, ONG, 

Universităţi 

-Întâlnirile frecvente de câte ori este 

cazul între cadrele didactice şi părinţii 

elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul 

clasei/şcolii, consultaţiile), consilierea pe 

probleme psihopedagogice, referitoare la 

copii. 

-Calitatea elevilor  

-Existența unei echipe manageriale 

competente 

-Insuficienta diversificare şi adecvare a 

programelor şcolare la cerinţele şi solicitările 

elevilor poate duce la scăderea motivaţiei lor 

pentru învăţare precum şi interesul pentru 

acest liceu 

-Salariile mici din învăţământ pot 

afecta gradul de motivare în angajarea 

în activitatea didactică a unor membri 

din personalul didactic şi auxiliar 

 

  

3. Resurse materiale și financiare 

DOMENIUL 
PUNCTE TARI (STRENGTS) 

  

PUNCTE SLABE(WEAKNESSES) 

 

RESURSE 

MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

-Starea fizică a spaţiilor şcolare şi 

încadrarea în normele de igienă 

corespunzătoare 

-Existenţa cabinetelor, laboratoarelor 

-Terenurile de sport necesită un nou 

covor asfaltic 

-Faţada clădirilor trebuie renovată 

-Reabilitarea internatului 
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funcţionale pentru anumite discipline, a 

sălii de sport: informatică, biologie, 

geografie, pedagogie, limba română, 

consiliere psihopedagogică 

-Existenţa unei  biblioteci  cu 28000 

volume 

-Existenţa unui post de radio al liceului, 

numit RADIO DZC, câştigat în urma 

unui concurs de oferte 

-Funcţionarea unui internat şi a unei 

cantine în incinta complexului liceal 

-Muzeul ,,Mircea Scarlat’’ care a intrat 

în circuitul muzeistic al municipiului 

Alexandria   

-Existenţa unor fonduri extrabugetare 

pentru igienizarea şi modernizarea 

spaţiilor şcolare, pentru reparaţii curente, 

pentru achiziţionarea de material 

didactic, produse soft, material sportiv, 

produse de curăţenie, materiale de birou 

-Existența unui cabinet de proiecție 

-Conectarea liceului  la internet, 

abonamentul fiind plătit cu fonduri 

proprii 

-Reabilitarea instalației termice 

-Renovarea grupurilor sanitare din 

internat şi cantină 

-Conectarea cantinei la sistemul de gaze 

naturale. 

-Înlocuirea acoperișului la corpul B 

 

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) 

 

AMENINȚĂRI (THREATS) 

 

-Descentralizare şi autonomie 

instituţională 

-Parteneriat cu comunitatea locală 

(primărie, consiliul local),ONG, firme 

comerciale 

-Posibilitatea antrenării elevilor şi 

părinţilor în activităţile de întreţinere a 

spaţiilor liceului 

-Posibilitatea de realizare a veniturilor 

extrabugetare 

-Atitudinea unor elevi  privind 

păstrarea şi întreţinerea spaţiilor 

şcolare şi a mobilierului în lipsa unor 

preocupări insistente din partea 

întregului personal didactic şi auxiliar 

pentru educarea unei conduite 

civilizate viitoare 

-Uzura morală a echipamentelor 

existente generată de ritmul accelerat 

al schimbărilor tehnologice 
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4. Relațiile cu comunitatea 

DOMENIUL 
PUNCTE TARI (STRENGTS) 

 

PUNCTE SLABE(WEAKNESSES) 

 

RELAȚIILE CU 

COMUNITATEA 

-Semestrial comisia diriginţilor 

organizează întâlniri cu reprezentanţi ai 

Poliţiei şi Parchetului – în scopul 

prevenirii delincvenţei juvenile, cu 

organizaţia „Crucea Roşie” – ore de 

educaţie pentru sănătate 

-Există programe de colaborare cu 

Palatul Copiilor, cu Centrul Judeţean de 

conservare şi valorificare a creaţiei 

populare, cu Biroul de informare-

recrutare tineri privind cariera militară, 

cu Oficiul pentru protecţia 

consumatorului, cu Agenţia judeţeană 

pentru protecţia mediului, cu Muzeul 

Judeţean de Istorie 

-În colaborare cu CJAP se desfăşoară 

programul „Asistenţa psihopedagogică 

în şcoală”, „Gândeşte-te azi la viitorul 

tău”, cu privire la orientarea şcolară şi 

profesională, proiectul „Mie-mi pasă” în 

colaborare şi cu CCD, cu privire la 

prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului de droguri 

-În vederea încurajării acţiunilor de 

protecţie a mediului înconjurător, se 

desfăşoară programul „Eco-şcoală”, cu 

extindere la nivel european, şi programul 

ecologic „Tineri reporteri pentru mediu” 

Pentru încadrarea în viaţa socială a 

copiilor cu deficienţe, se desfăşoară 

programul naţional „Acţiunea 

comunitară” 

-Conducerea şcolii organizează întâlniri 

semestriale cu Asociaţia de Părinţi ,, 

Mircea Scarlat”, suplimentate de 

consultaţii individuale cu părinţii 

acordate de către prof. diriginţi atunci 

când este cazul 

-Dezvoltarea relaţiei profesor-elevi-

-Slaba implicare a unor cadre 

didactice diriginţi în educaţia morală 

a elevilor. 

-Puţine activităţi desfăşurate în liceu 

solicită coparticiparea părinţilor 

-Legăturile cu instituţiile de 

învăţământ superior din localitate, în 

vederea realizării unei orientări 

vocaţionale adecvate, sunt 

insuficiente şi necoordonate 
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părinţi se realizează prin semnarea 

Acordului de parteneriat pentru educaţie, 

dar şi prin serbările şi spectacolele 

şcolare 

-Liceul colaborează cu Biserica 

-Există colaborare cu autorităţile locale 

în ceea ce priveşte repartizarea 

fondurilor necesare pentru întreţinerea şi 

repararea localurilor şcolii 

-Există colaborare cu ONG- uri, 

respectiv cu Asociaţia umanitară „Copiii 

– oglinda viitorului 2004” cu sediul în 

Piteşti  

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) 

 

AMENINȚĂRI (THREATS) 

 

-Disponibilitatea şi responsabilitatea 

unor instituţii de a veni în sprijinul 

şcolii(primărie, ONG,Biserica, Poliţia) 

-Cererea exprimată de Consiliul Școlar 

al elevilor privind desfăşurarea de 

activităţi comune părinţi – profesori - 

elevi 

-Interesul instituţiilor de învăţământ 

superior din capitală de a-şi prezenta 

oferta educaţională 

-Organizarea defectuoasă a 

activităţilor de parteneriat poate 

conduce la diminuarea sau chiar 

anihilarea efectelor scontate 

-Nivelul de educaţie, timpul limitat şi 

distanţa de la domiciliul părinţilor la 

liceu poate conduce la slaba implicare 

a părinţilor în viaţa şcolară 

-Indiferenţa unor familii faţă de 

situaţia şcolară a copiilor lor 

-Conservatorismul unor părinţi 

-Lipsa educaţiei de acasă, 

comportamentul necivilizat al unor 

elevi generat în parte de mediul 

familial defavorizant din punct de 

vedere socio-cultural.  
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III. Analiza situației la învățătură și disciplină în anul școlar 

2016-2017; 

 

Activitatea didactică în cadrul Colegiului Național Pedagogic “Mircea Scarlat” s-a 

desfășurat pe următoarele niveluri, situația la învățătură și purtare la finalul anului școlar (iunie 

2017) fiind următoarea: 

- la cilcul inferior :  227  de elevi rămași, promovați  227 , promovabilitate 100%; 

- la ciclul superior:  428 elevi rămași, promovați 420 , corigenți 8, promovabilitate 98,13%    

Note sub 7 la purtare: 0 

 Rezultatele elevilor pe grupe de medii sunt: 

Clasa 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

IX - - 13 74 109 1 

X - 4 5 54 157 7 

XI - - 18 29 144 9 

XII  12 17 77 117 5 

TOTAL - 16 53 234 527 22 

 

 După sesiunea de corigențe, la 1.09.2017 procentul de promovabilitate a fost de 100%. 

 La Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, din cei 228 absolvenți ai seriei curente, 

au promovat 201, (89% promovabilitate) rezultatele pe tranșe de medii fiind următoarele: 

Sesiunea 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 

Iunie-iulie 201 

promovați 

43 58 66 34 

August-septembrie 

12 promovați 

12 - - - 

 

 Din seriile anterioare, au participat la examen 18 candidați, din care au promovat 10 (56 % 

promovabilitate). 

 La sesiunea august-septembrie au fost înscriși 35 candidați, din care au promovat 15, 12 

fiind din seria curentă, astfel că procentul de promovabilitate pentru absolvenții promoției 2017 a 

fost de 94%. 

 Rezultatele la concursurile și olimpiadele școlare se prezintă astfel: 
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Nr. 

crt. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLS. OLIMPIADA / FAZA PREMIUL PROF. 

ÎNDRUM 

1 MILEA BIANCA 

MARIA 

IX C OLIMPIADA DE GEOGRAFIE / 

faza judeteana 

I Nedelcuta A. 

2 EFTIMIE ANIELA IX E OLIMPIADA DE LB ENGLEZA / 

faza judeteana 

I   Mitran E. 

3 GHENA FLAVIU IX F OLIMPIADA DE GEOGRAFIE / 

faza judeteana 

MENTIUNE Nedelcuta A. 

4 PANDURU 

FLORENTINA 

IX G ORTHOFRANCAIS / FAZA 

NAȚIONALĂ 

III Lăpădatu A. 

5 TOMA ANDREEA IX G ORTHOFRANCAIS / FAZA 

NAȚIONALĂ 

I Lăpădatu A. 

6 Echipa de fotbal fete IX-XII ONSS FOTBAL FETE / FAZA 

NAȚIONALĂ 

MENȚIUNE Mușat C. 

7 ECHIPA WILD 

EAGELS -MAJORETE 

IX-XII ÎN PAȘI DE DANS / FAZA 

NAȚIONALĂ 

I Ciobanu I.  

8 BÎRLEANU 

MIHAELA 

X A OLIP. DE PEDAGOGIE – 

PSIHOLOGIA VARSTELOR / / 

FAZA NATIONALĂ 

PREMIUL 

SPECIAL 

Vișan V. 

9 CRACIUN EVELINA X A OLIMPIADA DE LB ENGLEZA / 

faza judeteana 

II   Mitran E. 

10 ENACHE DENISA X A OLIMPIADA DE GEOGRAFIE / 

faza judeteana 

MENTIUNE Nedelcuta A. 

11 STAVRE LIGIA 

BUZESCU RALUCA 

IVAN CRISTINA 

X A 

X A 

X A 

OLIMPIADA ANIMATORILOR/ 

faza județeană 

II Peșu V. 

12 ȘTEFAN IRNINIS X C ORTHOFRANCAIS / FAZA 

NAȚIONALĂ 

III Fărcășanu I. 

13 TUDOSIE CĂTĂLIN X C CONC. ”ISTORIE ȘI SOCIETATE 

ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ” / 

faza județeană 

II Dogaru M. 

14 BINISOR BIANCA X E OLIMPIADA DE LB ENGLEZA / 

faza judeteana 

III   Mitran E. 

15 CRISTINA CATY X G OLIMPIADA DE LB FRANCEZA/ 

faza judeteana 

III Dobrica M. 

16 STURZU COMIN SI 

POPESCU GEANINA 

X G CONCURS ”ȘTIU ȘI APLIC”/ 

FAZA NAȚIONALĂ 

MENȚIUNE Sin I. 

17 STURZU COMIN SI 

POPESCU GEANINA 

X G CONCURS ”ȘTIU ȘI APLIC”/ faza 

judeteana 

I Sin I. 

18 STURZU COSMIN X G OLIMPIADA 

INTERDISCIPLINARA 

”ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI„ / 

faza județeană 

 

III Sin, Toma, 

Țînțăreanu 
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Nr. 

crt. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLS. OLIMPIADA / FAZA PREMIUL PROF. 

ÎNDRUM 

19 CODRICI ANDREEA X H OLIMPIADA DE LB FRANCEZĂ 

/ faza județeană 

III Dobrică M 

20 CODRICI ANDREEA X H OLIMPIADA DE LB FRANCEZA/ 

faza judeteana 

III Dobrica M. 

21 LAZAR ROXANA 

MITROI DIANA 

NEGRU ELENA 

XI A 

XI A 

XII B 

OLIMPIADA ANIMATORILOR/ 

faza județeană 

I  

22 LAZĂR MONICA XI A OLIP. DE PEDAGOGIE – 

PSIHOLOGIA VARSTELOR / 

FAZA NATIONALĂ 

II Gurlui I. 

23 VASILE ADRIANA XI A OLIP. DE PEDAGOGIE – 

PSIHOLOGIE SPECIALĂ /  FAZA 

NATIONALĂ 

PREMIUL 

SPECIAL 

Gurlui I. 

24 TOMESCU 

MARILELA 

XI B OLIMPIADA DE LB SI LIT 

ROMANA/ faza judeteana 

MENTIUNE Topologeanu I. 

25 TOMESCU 

MARILELA 

XI B OLIMP LECTURA CA 

ABILITATE DE VIATA/ faza 

judeteana 

MENTIUNE Topologeanu I. 

26 TOMESCU 

MARILENA 

XI B OLIP. DE PEDAGOGIE – 

MANAGEM CLS DE ELEVI / 

FAZA NATIONALĂ 

MEȚIUNE Vișan V. 

27 VILCEA MIHAELA 

VALENTNA 

XI B OLIMPIADA DE LB SI LIT 

ROMANA/ faza judeteana 

MENTIUNE Topologeanu I. 

28 VATAU IULIA XI C OLIMPIADA DE ISTORIE / 

FAZA NATIONALA 

I Florea M. 

29 MARIN ALEXANDRA XI E OLIMPIADA DE LB FRANCEZA/ 

faza judeteana 

II Dobrica M. 

30 BECHERU MIRELA XI F OLIMPIADA DE LB SI LIT 

ROMANA / faza județeană 

III Putineanu M. 

31 VATAFU COSMIN XI H OLIMPIADA DE LB ENGLEZA / 

faza județeană 

II   Mitran E. 

32 DIACONU LUIZA XII A OLIP. DE PEDAGOGIE – 

DIDACTICI INOVATIVE / FAZA 

NATIONALĂ 

PREMIUL 

SPECIAL 

Gurlui I.  

33 PAVEL MARIA XII A OLIP. DE PEDAGOGIE – 

PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI / 

FAZA NATIONALĂ 

PREMIUL 

SPECIAL 

Gurlui I.  

34 VASILE ADRIANA XII A OLIMPIADA DE SOCIO-UMANE 

– FILO/ faza județeană 

II Cazacu C. 

35 FLORICICA ELENA XII C OLIMPIADA DE LB SI LIT 

ROMANA / faza județeană 

MENTIUNE Putineanu M. 

36 FLORICICĂ 

COSMINA 

XII C OLIMPIADA DE SOCIO-UMANE 

– LOGICĂ /   faza județeană 

II Dogaru M. 

37 BONDOC ANDREI XII E OLIMPIADA DE LB FRANCEZA/ 

faza judeteana 

I Farcasanu i.  
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Nr. 

crt. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLS. OLIMPIADA / FAZA PREMIUL PROF. 

ÎNDRUM 

38 CRISTESCU TANIA XII E OLIMPIADA DE ISTORIE / faza 

județeană 

II Florea M.  

39 MARIN ALEXANDRA XII E ORTHOFRANCAIS / FAZA 

NAȚIONALĂ 

I Dobrică M. 

40 BĂLOI SILVIU XII F OLIMPIADA DE SOCIO-UMANE 

– PSIHO / faza județeană 

III Cazacu C. 

 

 

 

Numărul total de premii obținute la fazele națională și județeană se prezintă astfel: 

Premiul/faza I II III Mențiunie Special Total  

Națională 4 1 2 3 4 14 

Județeană 5 9 5 8 - 27 

 

 

În ceea ce privește numărul de absențe, în anul școlar 2016-2017 situația se prezintă astfel: 

 

 

 

IV. Activitatea de perfecționare și formare continuă a 

personalului didactic 

 

 

Formarea continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma 

autoevaluării obiective, dar şi subiective. 

Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, 

urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 

 Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

 Total Nemotivate Total Nemotivate Total Nemotivate Total Nemotivate 

Sem I 1350 488 1400 560 1450 655 1530 640 

Sem II 1050 458 1025 470 1200 540 1120 430 

TOTAL 2400 946 2425 1030 2650 1195 2650 1070 

TOTAL IX – XII  : 10125 

NEMOTIVATE IX – XII : 4241 
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Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu 

aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate 

educaţionale au constituit mijloace eficiente de formare continuă. 

 

 

Număr personal didactic calificat = 57/44 

Titulari – 50; suplinitori – 5; pensionari - 2   

      

Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat  
       

5 48/39 8/5  1/- -  
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ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE  

AN ȘCOLAR 2016- 2017 

 

Informare asupra activităţii comisiei metodice a profesorilor de limba şi literatura română şi limba latină  

 

1. Parcurgerea programei şcolare 

       Membrii comisiei metodice a profesorilor de limba şi literatura română au realizat documentele de proiectare în conformitate cu 

prevederile curriculumului actual.  

       Planificarea, concepută  conform planului managerial, a asigurat parcurgerea eşalonată a materiei; s-au întocmit planificările de 

recapitulare semestrială şi finală. Au fost organizate şedinţe de pregătire suplimentară, în vederea simulărilor examenului de bacalaureat 

și a examenului propriu-zis, respectându- se planificarea la fiecare clasă.  

   

2. Dezvoltarea profesională/ Formarea continuă: 

 

     Prof. Armeanu Clara și Grigore Aneta, ca profesori metodişti ai ISJ, au participat la acțiunile organizate de Inspectoratul Școlar 

Județean TR ( inspecţii pentru înscrierea la gradele didactice, inspecţii tematice, inspecţii pentru examenul de titularizare în învăţământul 

preuniversitar) 

     Prof. Buciu Mariana și Daciu Victoria  au absolvit cursul de perfecționare Teach – Diversity (Italia). 

                 Prof. Daciu Victoria a coordonat elevii din proiectul ”Living Statues for refugees”. 
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Majoritatea profesorilor din comisie au urmat cursuri de formare prin C.C.D.: 

 prof. Putineanu Manuela:” Scrieri de proiecte cu finanţare CAE”, „Proiecte, programe şi relaţii comunitare”, „ Managementul 

activităţilor extraşcolare”; a participat, de asemenea, la diferite sesiuni de comunicări, simpozioane, cu lucrări publicate în reviste 

de specialitate;  

 prof. Buciu Mariana și Grigore Aneta au fost admise în Corpul de formatori ai ISJ Teleorman;  

 prof. Buciu Mariana a participat la Colocviile Scrisul Românesc de la Craiova cu o lucrare despre avangardistul Tristan Tzara        

,, Trist in țară, in avangardă” care a și fost publicată in revista Scrisul Românesc. 

 prof.Grigore Aneta a fost admisă în Corpul de experți ai Ministerului Învățământului ; 

 prof. Moţ Maria a participat la Simpozionul național organizat de ANES privind egalitatea de șanse - violența în familie. Prof. 

Topologeanu Ioana şi Moţ au participat şi au pregătit elevi pentru festivităţi cu prilejul Zilelor Bibliotecii , au participat la Proiectul de 

educație cinematografică – Biblioteca Județeană "M Preda", proiecție de film pentru adolescenți; 

 prof. Topologeanu Ioana a participat cu lucrări proprii la Simpozionul național” Bucuria Nașterii Domnului” și la Simpozionul 

interjudețean ”Aripi de poveste”.    

3. Activităţi metodice organizate 

    În cadrul şedinţelor lunare ale comisiei metodice, s-au întocmit subiectele pentru olimpiada de limba şi literatura română, faza pe 

şcoală, profesorii participând la organizarea şi desfăşurarea acesteia; au fost trimise propuneri de subiecte pentru etapa locală . 

      Prof. Buciu Mariana și Grigore Aneta au făcut parte din comisia de elaborare a subiectelor pentru OLLR, faza județeană. 

      Toți profesorii din comisia metodică s-au implicat în buna desfășurare a OLLR, faza județeană, care s-a desfășurat la Liceul 

Pedagogic”Mircea Scarlat”, atât pentru elevii de liceu, cât și pentru elevii din gimnaziu. 

        Prof. Moţ Maria a implicat elevele Neagu Alice, Vîlcu Adreea, Ceapă Elena în Concursul de lectură pentru adolescenți "Bătălia  
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cărților” 

        Prof. Topologeanu Ioana, Moţ Maria, Grigore Aneta au participat, ca profesori evaluatori,  la Olimpiada de limba şi literatura 

română, etapa locală, desfăşurată la Liceul Tehnologic Nr. 1 din Alexandria. Toţi profesorii claselor terminale au fost în comisiile de 

evaluare a lucrărilor de limba şi literatura română, la simularea examenului de bacalaureat. S-au analizat rezultatele, întocmindu-se planul 

de măsuri remediale. 

     Profesorii de limba şi literatura română şi prof. Vlad Stela au organizat activitatea de comemorare Mircea Scarlat, la Biblio teca 

Judeţeană „ Marin Preda”, participând la Simpozionul „65 de ani de la naşterea lui Mircea Scarlat”.    

        Toţi profesorii de limba şi literatura română au pregătit elevi care au participat la Zilele Bibliotecii Judeţene, prezentând eseuri, 

recitări, solo voce/ chitară.  

    Prof. Armeanu Clara, Daciu Victoria, Grigore Aneta, Moţ Maria, Topologeanu Ioana au implicat elevii, în continuare, în proiectul 

Clubul de lectură. 

4. Pregătirea suplimentară a elevilor 

     Pregătirea suplimentară a elevilor s-a concretizat, în elaborarea de programe de pregătire a examenului de bacalaureat ( competenţe 

lingvistice de comunicare orală, urmărindu-se cei cinci descriptori de competenţă -înţelegerea textului, organizarea discursului, adaptarea 

la situaţia de comunicare, exprimarea şi argumentarea unui punct de vedere şi utilizarea limbii literare- descriptori hotărâtori în fixarea 

nivelului de competenţă pentru fiecare elev în parte, respectiv, rezolvarea celor trei tipuri de subiecte de la proba scrisă). Fiecare profesor 

a pregătit suplimentar elevii participanţi la Olimpiada de limba română, respectiv, la Olimpiada lectura ca abilitate de viaţă. 

   

4. Evaluare/ Rezultatele elevilor. Concursuri şcolare 
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La examenul de bacalaureat, elevii Liceului Pedagogic „M. Scarlat” au obţinut rezultate bune și foarte bune la limba și literatura română, 

contribuind la clasarea pe locul I pe județ, privind procentul de promovabilitate.  

Clasa Media ex. 

bacalaureat 

Media la 

clasa 

3- 5 5- 5,99 6- 6,99 7- 7,99 8- 8,99 9- 9,99 10 Profesor 

XII A           

XII B 6,30   4 7 5 3 - - Moț Maria 

XII C 7,66  - 7 6 4 6 7 1 Lungu 

Manuela 

XII D 8,00 7,92 1 5 7 5 6 8 - Topologeanu 

Ioana 

XII E 7,67 6, 60 1 3 8 9 5 6 - Buciu 

Mariana 

XII F   5 3 3 8 8 3 - Moț Maria 

XII G 6,94          

XII H           

           

 

 

 La Olimpiada de limba şi literatura română, etapa judeţeană s-au obţinut premii și menţiuni: Tomescu Marilena Daniela, premiul 

al II-lea(prof.  Topologeanu Ioana), Becheru Mirela, premiul al III-lea(prof. Putineanu Manuela), Băloi Silviu, clasa XII-a F Premiul 

III(prof. Moț Maria), mențiuni:Vîlcea Valentina Mihaela, clasa a XI-a B şi Ciuraru Antonia, clasa a X-a G(prof. Topologeanu Ioana), 

Beşu Cristina, clasa a XI-a D(prof. Buciu Mariana), Budurea Ioana, Popescu Diana, clasa a XI-a A,(prof. Grigore Aneta), Floricică 

Elena, cls. a XII-a C(Putineanu Manuela) 
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La Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă, premiul al II-lea – Popa Bianca, cls. a XI-a A(prof. Grigore Aneta), menţiuni – 

Tomescu Marilena(prof. Topologeanu Ioana), Radu Maria, clasa a IX-a C(prof. Moț Maria). 

Elevii au fost coordonați, participând la concursuri de creaţie, de recitare şi de interpretare de text, obţinând premii şi menţiuni:  

 

 prof. Topologeanu Ioana: 

Universul imaginar – Burcea Denisa, clasa a X-a G, menţiune  

Floralia :  

- Etapa judeţeană: Premiul I:  Tomescu Marilena Daniela,cls XI B, creaţie; 

                                                   Medinţu Ruxandra Marilena, clasa a XII-a D, creaţie 

                                                   Burcea Denisa, XI G, recitare 

                                                   Cizmaru Dana, IX B, recitare 

                                Premiul al II-lea: Paraschiv Carmen, XI B, creaţie 

                                                            Nan Mirela, IX B, creaţie 

                                                            Dincă Emilia, IX B, recitare  

                                Premiul al III-lea: Bărbulescu Ana-Maria, X G, recitare 

- Etapa regională:     Premiul I: Tomescu Marilena Daniela,cls XI B, creaţie; 

                                                      Medinţu Ruxandra Marilena, clasa a XII-a D, creaţie 

                                     Premiul al II-lea:  Paraschiv Carmen, XI B, creaţie 

                                     Premiul al III-lea: Burcea Denisa, XI G, recitare 

                                     Menţiune:  Nan Mirela, IX B, creaţie 
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                                                       Cizmaru Dana, IX B, recitare 

Concursul Naţional „Lucian Blaga-spirit european”:  

                                  Premiul al II-lea - Bulumac Ana-Maria, XI B 

                                  Menţiune: Vîlcea Valentina-Mihaela, XI B 

Concurs Internaţional „Basmele Reginei Maria”: 

                                  Premiul I- Micu Andreea-Emilia, IX B 

                                  Premiul al II-lea – Burlacu Sorana, XI B 

                                  Premiul al II-lea – Ciovînă Nicoleta, IX B 

Concursul Naţional „Colocvii eminesciene”: 

                                 Menţiune: Nan Mirela-Emanuela, IX B; 

 Prof. Grigore Aneta: 

Floralia :  

- Etapa judeţeană: Premiul I - Ispas Elena(creație) 

                                           Mohorea Marina(recitare) 

Premiul al II-lea -  Ispas Elena(recitare) 

                             Miriște Mariana(recitare) 

- Etapa regională:     Premiul I -  Ispas Elena(recitare) 

                               Premiul al II-lea -  Mohorea Marina(recitare) 

Tinere condeie - Etapa județeană: Premiul al II-lea, Ispas Elena, cls. a IX-a A 
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 Prof. Putineanu Manuela: 

Icoana sufletului de copil: Premiul I – Lungu Andreea 

Pas cu pas spre performanță: Premiul I – Lungu Andreea 

                                                Premiul al II-lea – Achim Andra  

                                                Premiul al III –lea – Ivănică Mihaela 

Metforă și culoare în zi de sărbătoare: Premiul al II lea – Lungu Andreea 

                                                                Premiul al III –lea – Ivănică Mihaela 

 Floralia, etapa județeană, recitare: Premiu I    Cenac Florentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Premiul al II-lea – Anghel Andra 

                               Ștefănescu Simona 

Mențiune - Ivănică Mihaela 

                    Biet Adina 

                     creație literară: Premiul I – Lungu Andreea 

                                                 Premiul al II-lea – Ivănică Mihaela 

                                                  Premiul al III-lea – Achim Andra 

Faza regională, recitare: 

Premiul al III-lea    -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cenac Ionela 

Mențiune -  Ștefănescu Simona 

Creație literară: Premiul aI- II lea – Lungu Andreea 
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                             Premiul al III-lea – Ivănică Mihaela 

Nașterea Domnului – renașterea bucuriei: Premiul I – Ivănică Mihaela 

                                                                     Premiul al II -lea– Lungu Andreea 

                                                                 Premiul al III-lea – Ștefănescu Simona 

                                                                  Mențiune: Achim Andra                          

 Prof. Moț Maria:  

Concursul internațional de creație „Basmele Reginei Maria” -  

Premiul II - Mușat Alina, clasa a X-a E,   Premiul III – Marin Bianca, clasa a X-a E;  

Concursul național „Eminescu legenda sufletului”: 

 Premiul II - Neicu Bianca, clasa a XII-a B, Mențiune - Grosu Roberta, clasa a X-a E; 

 Concursul regional „Floralia”:  

 Premiul I –  Băloi Silviu, clasa XII-a F  

Concursul interjudețean „Atelierul fanteziei” 

 Premiul I -  Grosu Roberta, clasa a X-a E,  Premiul al II-lea – Neicu Bianca, clasa a XII-a B, Concursul  județean ”Floralia” 

 Premiul I - Mirea Claudia,  clasa a IX-a F; 

Concursul județean „De la Codrii Deliormanului la parcul din centrul orașului 

Premiul I - Mirea Claudia,  clasa a IX-a F; 

 

Puncte slabe: în  anul şcolar 2016-2017 nu am avut participanţi la etapa naţională a Olimpiadei de limba şi literatura română, ceea ce impune 

o mai atentă implicare a profesorilor în selecţionarea, motivarea şi pregătirea suplimentară a elevilor. 
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Informarea asupra activității comisiei metodice a profesorilor de limbi moderne – subcomisia de limba franceză  

 

 

1. Parcurgerea programei școlare 

A. Puncte tari 

Cadrele didactice din cadrul comisiei metodice de limbi moderne și-au întocmit la începutul semestrului al II-lea documentele de 

planificare calendaristică / proiectare / învățare în conformitate cu prevederile curriculumului în vigoare. 

Planificarea, concepută conform planului managerial, a asigurat parcurgerea eșalonată a competențelor prevăzute de programa școlară, 

fiind realizate si lecțiile de recapitulare, în special la clasele a XII-a, în vederea promovării cu succes a probei de competențe lingvistice la limba 

franceză din cadrulexamenului de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2017, precum și a examenelor DELF din sesiunile februarie și mai, finalizate 

cu obținerea de diplome internaționale ale căror niveluri sunt echivalate, conform metodologiei în vigoare, cu nivelurile prevăzute la probele de 

competențe. S-a realizat un grafic al activităților de pregătire suplimentară și diferențiată în vederea acestora, respectat de către profesorii de la 

clasele terminale. Toți candidații la limba franceză au primovat obținând rezultate bune și foarte bune. 

 

2. Dezvoltarea profesională / Formarea continuă: 

A. Puncte tari 

Membrii comisiei metodice de limbi moderne au urmat cursuri de dezvoltare profesionaă și realizat activități specifice predării / 

învățării disciplinei limba franceză, precum și din diverse arii educaționale. 



 
 
 
 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT” ALEXANDRIA 

 

24 
 

Astfel, profesorul Ion Fărcășanu a fost membru în grupul de lucru din cadrul MEN, în colaborare cu IȘE, pentru elaborarea programelor 

școlare pentru limbile moderneL1 și L2 în ciclul gimnazial, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. 

Profesorii Ion Fărcășanu și Angela Lăpădatu au elaborat un manual pentru limba franceză clasa a V-a L2, în colaborare cu editura CD 

Press, manual ce a promovat evaluarea CNEEIP și a câștigat licitația organizată de MEN. 

 

 

 

Limba franceză 

Prof. Angela-Lăpădatu 

 A co-organizat Concursul Internațional de muzică francofonă de la Baia Mare Chants sons sur scène, etapa zonală.  

 A pregătit pentru Concursul Internațional de muzică francofonă de la Baia Mare Chants sons sur scène, 2016 – 2017, eleva Toma 

Andreea din clasa a IX-a și a obținut la etapa zonală premiul I 

 A co-organizat două sesiuni DELF, februarie și mai, sub tutela Institutului Francez din București.  

Prof. Stela Vlad 

 A pregătit elevi pentru etapa pe școală și locală a olimpiadei de limba franceză la care a participat în calitate de profesor evaluator. 

 A realizat activități de pregătire a elevului Alex Bondar în vederea participării la concursul de muzică francofonă Chants, sons sur 

scène. 

 A realizat activități cu ocazia diferitelor evenimente francofone cum ar fi 20 martie, Ziua internațională a francofoniei. 

Prof. Mariana Simionescu 

 A pregătit elevi pentru etapa pe școală, locală și județeană a olimpiadei de limba franceză.  

 A realizat activități cu ocazia diferitelor evenimente francofone cum ar fi 20 martie, Ziua internațională a francofoniei. 
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Prof. Ion Fărcășanu  

 A făcut parte din grupul de lucru CNEEÎP al dezvoltatorilor de itemi pentru probele de competențe lingvistice la limba franceză 

din cadrul examenului de bacalaureat 2017. 

 A făcut parte din grupul de lucru MENCȘ & IȘE pentru elaborarea programelor școlare de limba franceză L1 și L2 pentru 

gimnaziu, coordonat de prof dr. Ligia SARIVAN, reprezentant al Institutului de Științe ale Educației.  

 A participat la Olimpiada de limba franceză, atât în calitate de conceptor de subiecte și de evaluator, cât și de profesor preparator: 

o etapa la nivelul unității de învățământ, în calitate de conceptor de subiecte și de evaluator; 

o etapa locală, în calitate de conceptor de subiecte și de evaluator; 

 În calitate de profesor metodist al I.Ș.J. TR, a participat la acțiunile curente organizate, făcând parte din Comisia pentru 

elaborarea subiectelor de olimpiadă. 

 A participat pentru al optulea an consecutiv la programul de formare organizat de Ambasada Franței la București prin Serviciile de 

Cooperare si Acțiune Culturală, în colaborare cu Centrul National al Cinematografiei și cu Asociația Culturală NEXT - 

ÉDUCATION À L’IMAGE. 

 A organizat, în calitate de responsabil, Cercul profesorilor de limba franceză din județul Teleorman, instituția gazdă fiind Liceul 

Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Alexandria 

 A susținut activități specifice vieții asociative, fiind responsabilul Asociației Române a Profesorilor Francofoni, filiala Teleorman; 

 A pregătit pentru Olimpiada de limba franceză, etapa județeană elevii – Bondoc Andrei-Iulian (cls. a XII-a), Lungu Andreea-

Georgiana și Ștefan Irninis (cls. a X-a) și a obținut următoarele rezultate: 

o Bondoc Andrei-Iulian (cls. a XII-a) – Premiul III 

o Lungu Andreea-Georgiana ( clasa a X-a) – Premiul II 

o Ștefan Irninis (cls. a X-a) – Premiul Mențiune 

 A pregătit pentru Concursul Național Orthofrançais, 2016 – 2017, elevii – Bondoc Andrei-Iulian (cls. a XII-a), Lungu Andreea-

Georgiana și Ștefan Irninis (cls. a X-a) și a obținut următoarele rezultate: 

o Bondoc Andrei-Iulian (cls. a XII-a) – Premiul I 

o Lungu Andreea-Georgiana ( clasa a X-a) – Premiul II 

o Ștefan Irninis (cls. a X-a) – Premiul III 
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 A organizat Concursul Internațional de muzică francofonă de la Baia Mare Chants sons sur scène, etapa zonală.  

 A pregătit pentru Concursul Internațional de muzică francofonă de la Baia Mare Chants sons sur scène, 2016 – 2017, elevii – 

Căruță Andrei-Tiberiu (cls. a XII-a), Ștefan Irninis și Larisa GOICU (cls. a X-a) și a obținut următoarele rezultate la etapa 

zonală: 

o Căruță Andrei-Tiberiu (cls. a XII-a) – Premiul al II-lea 

o Ștefan Irninis ( clasa a X-a) – Premiul I 

o Goicu Larisa (cls. a X-a) – Premiul II 

 A co-organizat două sesiuni DELF , februarie și mai, sub tutela Institutului Francez din București.  

 

 

Prof. Mădălina-Raluca DOBRICĂ  

 A participat la cercul profesorilor de limba franceză atât în calitate de șef de cerc la clasele de gimnaziu pe zona Alexandria cât și 

ca mebru al secțiunii liceu. 

 A pregătit elevi pentru olimpiadele și concursurile școlare specifice disciplinei: 

o La Olimpiada de limba franceză, etapa județeană a obținut următoarele rezultate: 

 Cristina Caty, cls. a X-a G – Premiul al III-lea 

 Codrici Andreea, cls. a X-a H – Premiul al III-lea 

 Marin Alexandra, cls. a XI-a E – Premiul al II-lea 

o La Concursul Național Orthofrançais  

 Marin  Alexandra – Premiul I. 

 

Prof. Cezarina ROȘOI 

 

 A participat la activitățile de cerc specifice disciplinei. 

 

3. Activități metodice organizate 
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A. Puncte tari 

 Activitățile comisiei metodice organizate în anul școlar trecut au avut atât un caracter organizatoric (toți membrii catedrei de limbi 

moderne - Ion Fărcășanu, Raluca Dobrică și Mariana Simionescu, Vlad Stela, Calotă Mădălina, Oprean Violeta, Mitran Elena, 

Opaina Ovidiu și Stoica Paula, au fost implicați în organizarea și desfășurarea etapelor locală și județeană a Olimpiadei școlare -  

limbile franceză și engleză), cat si un caracter practic: s-au analizat rezultatele testelor periodice, întocmindu-se planuri de 

măsuri. 

 Toți membrii catedrei de limbi moderne - Ion Fărcășanu, Raluca Dobrică și Mariana Simionescu, Vlad Stela, Calotă Mădălina, 

Oprean Violeta, Mitran Elena, Opaina Ovidiu și Ene Irina – s-au implicat în organizarea de activități cu tema Eficiența evaluării 

competențelor lingvistice la limbile engleză și franceză. 

 Toți membrii catedrei de limbi moderne s-au implicat în organizarea de activități cu ocazia Zilei Europene a Limbilor străine din 

20 martie 2016. Astfel, au fost organizate manifestări artistice (muzică, dans, teatru, poezie) 

 Profesor Ion Fărcășanu participă pentru al cincilea an consecutiv la programul de formare organizat de Ambasada Franței la 

București prin Serviciile de Cooperare si Acțiune Culturală, în colaborare cu Centrul National al Cinematografiei, ÉDUCATION 

À L’IMAGE. Clasele participante sunt a XII-a E și a X-a C, ai cărei elevi beneficiază de trei ateliere de analiza si lectura a 

imaginii cinematografice, animate de tineri cineaști. În urma implicării elevilor în proiect, vor primi atestate de participare și 

formare. 

 

4. Pregătirea suplimentara a elevilor 

A. Puncte tari 

Pregătirea suplimentara a elevilor s-a concretizat, în semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017, în realizarea de activități specifice. 

Astfel performerii liceului au fost asistați în vederea participării la olimpiadele de limba engleză / franceză (competențe lingvistice de 

comunicare orală, urmărindu-se cei cinci descriptori de competenta – înțelegerea textului, organizarea discursului, adaptarea la situația de 

comunicare, exprimarea si argumentarea unui punct de vedere) – etapele pe școală și locală. 
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5. Evaluarea/ Rezultatele elevilor. Concursuri școlare 

A. Puncte tari  

Profesorii din comisia de limba franceză care au pregătit elevi pentru Olimpiadă, au obținut următoarele rezultate: 

 la etapa locală, 

o prof. Ion FĂRCĂȘANU  

 Ștefan Irninis, de la clasa a 10-a C – nota 8,50 

 Lungu Andreea-Georgiana, de la clasa a 10-a B – nota 8,70 

 Bondoc Andrei-Iulian, de la clasa a 12-a E – nota 9,20 

o prof. Mădălina-Raluca DOBRICĂ, a pregătit elevele 

 Andreea-Alina CODRICI 

 Cristina CATY 

 Alexandra MARIN 

o prof. Stela VLAD, a pregătit eleva 

 Evelina CRACIUN 

 Dana CISMARU 

 

 

6. Îndeplinirea sarcinilor in cadrul comisiei 

A. Puncte tari 

      Mobilizarea și implicarea în îndeplinirea sarcinilor din planul managerial si din fisa de atribuții este și trebuie să rămână solidară, membrii 

comisei metodice finalizându-le cu responsabilitate. 

B. Puncte slabe 
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      Maximizarea potențialului colaborativ profesor – profesor, profesor-elevi și chiar, sub îndrumarea cadrelor didactice, elev-elev, rămâne încă 

un obiectiv de atins. 

 

 

                                                  Subcomisia profesorilor de limba engleză  

 

- Sept. 2016 - Ziua limbilor straine: elevii au prezentat poezii, cantece, scenete, postere in mai multe limbi de circulatie internationala, 

constientizand importanta cunoasterii a cel putin unei limbi straine si a comunicarii la nivel global 

- Oct. 2016- Halloween: concursuri de costume si masti, postere, decoratiuni, cioplit de dovleci 

- Nov. 2016- Thanksgiving: preparate traditionale americane si internationale de Ziua Recunostintei 

- Dec. 2016: Olimpiada de limba engleza, faza pe scoala 

- Ian. 2017: Olimpiada de limba engleza, faza pe localitate 

- Feb.2017: Saint Valentine’s Day: Concurs de cultura generala pe tema “Cupluri celebre” 

- Mar. 2017: Olimpiada de limba engleza, faza judeteana. Eleva Marcu Maria, de la clasa a XI C, s-a calificat la baraj si ulterior la faza 

nationala, unde a obtinut media 9.30.  

- Pregatirea elevilor de clasa a XII a-profil uman si pedagogic pentru sutinerea atestatelor de limba engleza 

- Pregatirea elevilor pentru proba de competenta lingvistica de la examenul de bacalaureat 

 

- Mai 2017: echivalarea certificatelor Cambridge cu proba de competenta lingvistica de la bacalaureat.  Un numar de 15 .elevi si-au 

echivalat proba de limba engleza.  

 

- Iunie 2017: Sustinerea probei de competenta lingvistica la limba engleza, promovata de toti candidatii 

 

-  Promovarea clasei de bilingv limba engleza in scolile cu clasele I-VIII din oras si judet. Reluarea programului de bilingv limba engleza 

este o realizare a catedrei de limba engleza, care, cu sprijinul doamnelor directoare, au pledat permanent pentru reinfiintarea acestei sectii.    

 

- Deziderat: realizarea mai multor asistente in cadrul catedrei   
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Informare 

privind activitatea comisiei metodice a profesorilor de biologie- fizică- chimie 

 

 

       Activitatea la nivelul   Comisiei metodice  s-a desfăşurat conform planului managerial  stabilit la începutul anului şcolar. Astfel, pe parcursul 

anului şcolar 2016-2017, s-au realizat urmatoarele activitatati: 

 

1.CALITATEA PROIECTĂRII DIDACTICE 

 Studierea aprofundată a curricumului școlar, a programelor în vigoare;  

 Proiectarea didactică s-a remarcat printr-o corelare dinamică, armonioasă, constructivă dintre componentele actului didactic; 

• Intocmirea planificărilor calendaristice anuale și semestriale; 

• Alegerea manualelor adaptate profilului fiecărei clase de elevi; 

• Membrii comisiei au utilizat metode active în activitațile de învățare și au ales strategii optime pentru parcurgerea eficientă și integrală a 

programei școlare urmărind adaptarea limbajului de specialitate pentru fiecare disciplină; 

2.ACTIVITĂȚI METODICE ORGANIZATE 

• Membrii comisiei metodice au participat la toate activitățile comisiei metodice din școală.  
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• Au fost analizate rezultatele examenului de bacalaureat din anul anterior și au fost comparate cu rezultatele de la simulare și mediile 

obținute de elevi în clasa aXIIa. 

• Aplicarea testelor inițiale la clasa a-IX a  (la disciplinele de bacalaureat) și analiza acestora, atât cu elevii cât și în cadrul comisiei 

metodice stabilindu-se măsurile de remediere corespunzătoare.  

• In cadrul comisiei doamna prof. Stancioiu Cristiana a sustinut lectia deschisa la clasa a X-a H. 

• Membrii comisiei noastre au participat la activitatea desfasurata in colaborare cu Societatea Nationala de Cruce Rosie Alexandria cu tema 

,, Prezentarea trusei salvatorului,, desfasurata in saptamana ,, Scoala altfel,,. 

3. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ/ FORMAREA CONTINUĂ: 

• Membrii comisiei au participat la programele de formare stabilite la nivel național și local, aplicând în activitatea didactică rezultatele 

participării la activitățile metodice și științifice stabilite la nivel de catedră, scoală, localitate, județ.  

• Participarea la consfătuirile cadrelor didactice pe specialități, precum si la cercurile pedagogice pe specialitati. 

• D-na prof. Botez Silvia este doctorand- anul I la Universitatea Valahia – Targoviste- domeniul management. 

4. PREGĂTIREA SUPLIMENTARĂ  A  ELEVILOR 

• S-a întocmit un grafic de pregătire suplimentară cu elevii care doresc să facă performanță, elevii selecționați pentru olimpiade și 

concursuri școlare, dar și pentru examenul de bacalaureat. 
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• D-na prof. Stăncioiu Cristiana, Dulgheru Alisa si Tintareanu Cezarina au pregătit elevii pentru Olimpiada de Chimie – faza locală și 

județeană, respectiv Olimpiada de Biologie – faza locala si judeteana. 

• D- na prof. Ardelean Niculina si d-nul profesor Badescu Tudor au pregatit elevii pentru examenul de bacalaureat. 

 

 

5.EVALUARE/ REZULTATELE ELEVILOR. CONCURSURI ȘCOLARE 

CENTRALIZAREA   REZULATATELOR    OBTINUTE   LA  CONCURSURILE   SCOLARE- AN SCOLAR 2016-2017 

 

 

NUME SI PRENUME 

ELEV 

CLASA DENUMIRE  CONCURS PREMIUL OBTINUT PROFESOR 

INDRUMATOR 

Cristina Caty  X G  

 

Olimpiada de biologie Premiul III- faza 

judeteana 

Tintareanu Cezarina 

Gogoi Tiberius  XI G Olimpiada de biologie  Premiul II-faza judeteana 

Participare la faza 

nationala  

Tintareanu Cezarina 
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Sturzu Cosmin X G Olimpiada Stiintele 

Pamantului 

Premiul III- faza 

judeteana 

Tintareanu Cezarina 

Dulgheru Alisa 

Sin Ion 

Toma Andreea  IX G Olimpiada de Chimie Premiul II- faza judeteana 

Participare la faza 

nationala 

Dulgheru Alisa 

 

 

ANALIZA COMPARATIVA  MEDIE  BACALAUREAT/ MEDIE  CLASA 

AN  SCOLAR – 2016-2017 

 

 La examenul de bacalaureat 2017 la disciplina biologie, rezultatele au fost urmatoarele: 

NOTE 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA 

BAC  

- 

 

2 

 

5 

 

6 

 

- 

 

1 

7,88 
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CLASA 4 6 2 1 1 - 6,46 

 

  

 La examenul de  bacalaureat la disciplina fizica ,rezultatele au fost urmatoarele: 

NOTE 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 MEDIA 

BAC 1 1 3 2 2 2 

 

8,17 

CLASA 1 1 2 5 1 1 7,29 

 

 

6. ÎNDEPLINIREA RESPONSABILITĂȚILOR ÎN CADRUL COMISIEI METODICE 

• Membrii comisiei au participat la  activitățile metodice desfășurate la nivel de catedră indeplinind atribuțiile stabilite în cadrul comisiei. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT” ALEXANDRIA 

 

35 
 

Informare privind activitarea comisiei metodice a profesorilor de matematică 

                                                        

1.Parcurgerea programei scolare 

Puncte tari: 

Membrii comisiei metodice a profesorilor de matematica au intocmit documentele de proiectare a activitatii in conformitate cu programele 

scolare tinand cont,in acelasi timp,de nivelul de pregatire al elevilor si particularitatile clasei.  

Astfel,fiecare membru al catedrei si-a intocmit in timp util planificarile semestriale si anuale si,pe parcursul anului scolar trecut si-a parcurs 

integral materia, elevii fiind evaluati ritmic. 

Au fost prezentate si asigurate elevilor: 

 Programele  de matematica pentru examenul de bacalaureat 

 Modele de subiecte pentru examen 

 Materiale  auxiliare pentru pregatirea examenului , cuprinzand variante de subiecte in concordanta cu modelele date de  catre minister. 

 Informari cu site-uri de internet de unde pot descarca variante de subiecte pentru bacalaureat. 

 

Puncte slabe: 

Nu toti elevii au fost receptivi la parcurgerea sustinuta a programei corespunzatoare clasei lor.Aceasta a facut ca multi elevi sa aiba medii 

semestriale sub 7. 

2. Dezvoltare profesionala 

Puncte tari: 
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In calitate de profesori metodisti , prof. Gherghiceanu Valentina, Toma Doinita si Burtea Marius au participat la actiunile organizate de catre 

Inspectoratul Scolar Judetean T. R. . 

Prof. Gherghiceanu Valentina a colaborat la conceperea culegerii de matematica destinata elevilor claselor cu profil 

pedagogic:”Matematica,capitole selectionate din programa scolara pentru clasele a-IX-a,a-X-a si a-XI-a “. 

Prof.Burtea Marius  a contribuit cu subiecte de concurs pentru etapele locale si judetene ale concursurilor de matematica organizate la nivelul 

judetului. Deasemenea a publicat probleme in revista Gazeta Matematica editata de SSMR. 

Prof. Petcu Daniela a participat la simpozionul national Geografia Orizontului Local si Dezvoltare Durabila” cu lucrarea “Rolul matematicii in 

Cartografiere”. 

Puncte slabe: 

Membrii catedrei nu manifesta suficient interes pentru participarea la cursurile organizate de catre Casa Corpului Didactic. 

3. Activitati metodice organizate 

Puncte tari: 

Membrii comisiei metodice s-au implicat in pregatirea elevilor pentru  participarea la concursul de matematica si fizica  “Vranceanu- Procopiu “ 

respectiv pentru pregatirea in vederea participarii elevilor la etapele locala si judeteana ale olimpiadei de matematica. 

Deasemenea membrii comisiei au participat la corectarea lucrarilor acestor concursuri precum si la corectarea lucrarilor de la simularea ,respectiv 

examenul de bacalaureat. 

Pe 19 mai 2017 a avut loc Cercul profesorilor de matematica,zona Alexandria,in cadrul liceului,ocazie cu care domnul profesor Marius Burtea a 

sustinut activitatea metodica cu tema:”Siruri si integrale,aspecte metodice si stiintifice” . 

La nivel de catedra au avut loc intalniri periodice, conform graficului de activitati propuse. 
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4.Pregatirea suplimentara a elevilor 

Puncte tari: 

Elevii care au dat dovada de interes si cunostinte matematice necesare  au fost pregatiti sa participe  la olimpiadele si concursurile scolare astfel: 

La olimpiada de matematica :7elevi prof.Gherghiceanu Valentina, 2 elevi prof. Dusca Ioan,6 elevi prof. Petcu Daniela 

La concursul de matematica si fizica Vranceanu-Procopiu: 2 elevi prof. Gherghiceanu Valentina, 3 elevi prof.Petcu Daniela. 

Puncte slabe: 

Din cei 10 elevi care s-au calificat la etapa judeteana a olimpiadei de matematica niciunul nu a reusit sa obtina un premiu. 

5 . Evaluarea elevilor 

Puncte tari: 

Au fost folosite diverse metode pentru ca elevii sa poata parcurge in ritmul lor continuturile programei. S-a pus  un accent deosebit pe lucrul cu 

modele de exercitii urmate de lucru individual cu exercitii asemanatoare.Temele pentru acasa au fost adaptate modelelor prezentate in clasa. 

    S-a lucrat  pe grupe sau individual. S-au efectuat ore de recapitulare a materiei in vederea evaluarilor periodice precum si a celor de final de 

semestru.Au fost prezentate modele de subiecte de teza precum si baremul de notare corespunzator subiectului . Astfel,dupa rezolvarea ulterioara 

evaluarii scrise,a subiectelor date, elevii au avut posibilitatea de a se autoevalua. 

     Prezentarea de modele de subiecte pentru evaluarile scrise a dus la orientarea elevilor pentru pregatirea lor individuala in vederea obtinerii de 

rezultate mai bune pe viitor. 

In portofoliul profesorului exista situatii sintetice ale elevilor cuprinzand : 

rezultatele la lucrarile semestriale,mediile semestriale ;mediile anuale;rezultate de la examenul de bacalaureat. 
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     Toate acestea au avut rolul de a observa evolutia  scolara a elevilor sau a clasei in ansamblu. 

     Pentru clasele a-XII-a profil matematica –informatica respectiv pedagogic a fost creat site-ul WEB cu adresa http:/bac2012.ssmalex.ro unde 

au fost postate : 

-metodologia privind organizarea examenului de bacalaureat 

-calendarul desfasurarii exmenului sesiunila iunie-iulie si august-septembrie 

-modele de subiecte MECTS pentru proba de matematica 

-subiecte date la examenul de bacalaureat in ultimii ani . 

       La nivelul claselor a-XII-a ,orele de aprofundare au fost alocate pentru recapitularea si sistematizarea materiei avandu-se in vedere itemurile 

specifice subiectelor de bacalaureat. 

       Elevii au fost evaluati si prin prezentarea unor variante de subiecte de bacalaureat,rezolvate in diferite moduri.In  urma discutiilor purtate cu 

parintii elevilor s-a pus accentual pe tratarea cu prioritate a partilor din programa necesare examenului de bacalaureat. 

 

Puncte slabe: 

Elevii nu au un stil de lucru independent,lucrand prea putin individual.Se impune sa se amplifice evaluarea prin lucrari scrise si activitati 

individuale(teme pentru acasa , proiecte de teme date…) 

 

Rezultatele obtinute de catre elevii claselor a –XII-a la examenul de bacalaureat 2016-2017au fost urmatoarele: 

Inscrisi : 108 

Total promovati: 101 

Procent de promovabilitate: 93,51% 
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Rezultate obtinute la examenul de bacalaureat, pe grupe de medii: 

clasa Note sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

a-XII-a A 3 6 5 4 6 5 - 

a-XII-a B 1 4 2 3 3 8 - 

a-XII-a C 2 4 3 5 2 8 1 

a-XII-a H 1 7 5 9 3 7 1 

Total 7 21 15 21 14 28 2 
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SITUATIE STATISTICA PE CLASE 

La clasa a-XII-a A 

Specializarea : Invatatori-educatoare 

Prof. Burtea Marius 

 

Grupe de medii 1.00-4.99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Note bac 3 6 5 4 6 5 - 

 

Procent de promovabilitate : 89,65% 
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La clasa a-XII-a B 

Specializarea : Invatatori-educatoare 

Prof. Gherghiceanu Valentina 
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INSCRISI 21 

PROMOVATI   20 

RESPINSI   1 

PROCENT PROMOVABILITATE 95% 

STATISTICA -BACALAUREAT PE GRUPE DE MEDII 

 SUB 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

BACALAUREAT 1 4 3 2 3 0 
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La clasa a-XII-a C 

Specializarea : Invatatori-educatoare 

Prof. Gherghiceanu Valentina 

 

Grupe de medii 1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
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Nota bac 2 3 5 8 6 2 0 

 

Procent de promovabilitate: 92% 
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La clasa a-12-a H 

Specializarea  Matematica – informatica 

Prof. Gherghiceanu Valentina 

Grupe de medii 1-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Nota bac. 1 7 5 6 6 4 0 

 

Procent de promovabilitate 97% 
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Informare privind activitatea comisiei metodice a profesorilor de istorie- geografie- religie 

 

1. Calitatea proiectarii didactice 

Activitatea didactică a profesorilor de istorie, geografie și religie se înscrie pe coordonatele reformei din învățământ care este parte 

integrantă a procesului reformator din întreaga societate romanească. Calitatea la înalte standarde educaționale este trăsătura definitorie a 

proiectării didactice în cadrul acestei catedre care s-a înscris cu rezultate deosebite în procesul de învățământ desfasurat în unitatea noastră. 
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Proiectarea didactică a profesorilor din această catedră s-a remarcat prin creativitate în conceperea lecțiilor/activităților, dar și printr-o corelare 

dinamică, armonioasă, constructivă dintre componentele actului didactic. 

 Demersul didactic al profesorilor din catedră s-a evidențiat prin strategii didactice active și metode de evaluare diferențiată în funcție de 

nivelul clasei. Proiectarea didactică a avut în vedere și competențele psihorelaționale în raporturile cu elevii și părinții.  

Cadrele didactice s-au preocupat de capacitatea de a-și raporta propriul comportament la exigențele unui stil didactic elevat, dând noi 

valențe activității de autoevaluare. 

 Proiectarea didactică realizată de membrii catedrei a avut ca obiectiv cunoașterea elevilor prin aplicarea unor strategii de diferențiere și 

individualizare corelate cu studiul atent al conținutului fișelor psihopedagogice. 

2. Concordanța dintre curriculum național și oferta educațională a unității 

Oferta educațională a unității noastre de învățământ referitor la disciplinele istorie,  

 geografie, religie este în concordanță cu curriculum național, respectându-se reglementările ministerului în acest sens. Disciplinele istorie și 

geografie, fiind pentru examenul de bacalaureat, au beneficiat de aprofundări la clasele a XII-a fapt ce a permis profesorilor o mai bună eșalonare 

a materiei, aprofundarea noțiunilor de bază, fapt reflectat în rezultate foarte bune la examenul național de bacalaureat. În fixarea acestor 

aprofundări la disciplinele mai sus menționate, s-a ținut seama de opțiunile elevilor, părinților, care au fost centralizate în cadrul comisiei pentru 

curriculum. Parametrii optimi în care s-a realizat această concordanță dintre curriculum național și oferta educațională a unității de învățământ a 

permis cadrelor didactice din această comisie metodică să realizeze competențe generale și specifice cerute de programa școlară pentru aceste 

discipline, dar în același timp a pus în evidență preocuparea și atenția sporită acordată de elevi acestor discipline de învățământ. 

3. Prezentarea opționalelor/pachetelor de opționale 

La disciplinele istorie, geografie, religie unitatea noastră de învățământ nu a propus opționale. 

4. Calitatea predării 
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Activitatea desfășurată de membrii catedrei a evidențiat un comportament adecvat pentru  

cadrul didactic implicat activ în promovarea unui învățământ centrat pe elev. Membrii catedrei  s-au remarcat prin utilizarea unor strategii 

didactice variate, dinamice, prin integrarea cu măiestrie didactică a mijloacelor de învățământ în lecție. De asemenea, creativitatea în conducerea 

lecțiilor și orientarea acțiunii și gândirii elevilor sunt coordonate ale unei predări de calitate.  

Gestionarea timpului didactic, atingerea performanței printr-un demers didactic activ, adecvat vârstei elevilor au fost obiective prioritare 

pentru membrii catedrei, care au dorit permanent să promoveze un învățământ activ centrat pe elev. Evaluarea randamentului școlar s-a realizat 

prin metode și tehnici de evaluare diversificate care au ca obiectiv diagnosticarea periodică a nivelului de pregătire al elevilor. Acest nivel de 

pregătire a fost apreciat pe baza observațiilor directe, a probelor de control aplicate și a evaluării longitudinale. O predare de calitate aduce 

performanțe și rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare. 

5. Parcurgerea programei școlare 

Membrii comisiei metodice a profesorilor de istorie-geografie-religie au avut ca obiectiv implementarea reformei din învățământ prin 

corelarea activităților de predare-învățare cu competențele specifice cerute de programele școlare pentru obiectele istorie-geografie-religie fiind 

preocupați de transpunerea în practică a tuturor reglementărilor privind conținutul și forma documentelor de proiectare. 

 Profesorii au avut în atenție parcurgerea programei școlare, conform planificărilor evidențiindu-se rigoare, perseverență și conlucrare 

constructivă în eșalonarea conținuturilor la disciplinele istorie-geografie-religie. 

Cadrele didactice din cadrul comisiei au utilizat metode active în procesul de predare –învățare, apelând la strategii optime pentru 

parcurgerea integrală a materiei. Planificările au fost bine întocmite și respectate, fiind bine corelate cu volumul de cunoștințe cerut de fiecare 

temă din programa școlara. Metodele didactice active și eficiența demersului didactic au permis cu succes promovarea învățământului centrat pe 

elev. 

Puncte tari: 
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 Parcurgerea integrală a programei școlare; 

 Promovarea prin derularea programei școlare a unui învățământ centrat pe elev; 

 Transpunerea în practică a programei școlare printr-o planificare minuțioasă. 

6. Dezvoltarea profesională/Formarea continuă 

Membrii comisiei metodice au participat la programe de formare la nivel local, județean, național, coordonate de Casa Corpulu i Didactic 

Teleorman dupa cum urmează: 

Toma Florentina  

 septembrie 2016  participare la consfătuirea județeană a profesorilor de geografie; 

  a încheiat parteneriate educaționale cu Agenția de Protecție a Mediului Teleorman și Palatul Copiilor Alexandria; 

 participare la Seminarul national al proiectului european ,, Mănâncă responsabil’’, Bucuresti, octombrie 2016; 

 a participat la simpozionul Societatii de geografie, Orsova 4-6 noiembrie 2016 cu lucrarea ,,Make Tehnology your friend’’ ; 

 diseminarea proiectului ,,Make Tehnology your friend’’ in cadrul activitatilor comisiei metodice, noiembrie 2016; 

 noiembrie 2016 participare la Cercul pedagogic al profesorilor de geografie la Liceul Teoretic ,, Marin Preda’’ Turnu Magurele 

Nedelcuță Aurelia 

 septembrie 2016  participare la consfătuirea județeană a profesorilor de geografie; 

 coordonator  proiect european ,, Mănâncă responsabil’’; 

 participare la Seminarul national ECO-SCOALA, Bucuresti,  octombrie 2016; 

 a prezentat referatul cu tema Utilizarea instrumentelor TIC in predarea geografiei in cadrul activitatilor comisiei metodice, decembrie 

2016; 

 a participat la cursul de formare Management educational, in luna decembrie 2016. 
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Ardelean Simion 

 septembrie 2016  participare la consfătuirea județeană a profesorilor de istorie; 

 octombrie 2016 a organizat activitatea comisiei metodice unde au fost analizate rezultatele obținute la examenul de bacalaureat si a supus 

dezbaterii tema Marturii despre Holocaustul din Romania 

 noiembrie 2016 participare la Cercul pedagogic al profesorilor de istorie la Liceul Teoretic Zimnicea 

Florea Marius 

 septembrie 2016  participare la consfătuirea județeană a profesorilor de istorie; 

 noiembrie 2016 participare la Cercul pedagogic al profesorilor de istorie la Liceul Teoretic Zimnicea 

Chiriac Florin 

 septembrie 2016  participare la consfătuirea județeană a profesorilor de istorie; 

 noiembrie 2016 participare la Cercul pedagogic al profesorilor de istorie la Liceul Teoretic Zimnicea 

Moșu Dan 

 septembrie 2016  participare la consfătuirea județeană a profesorilor de religie; 

 noiembrie 2016 participare la Cercul pedagogic al profesorilor de religie. 

Puncte tari 

 ancorarea în problematica dezvoltării profesionale la nivel județean, național; 

 contribuții la dezvoltarea cercetării științifice în domeniul specialității; 

 preocuparea permanentă pentru propria perfecționare prin participări la simpozioane,  

conferințe și cursuri de formare. 

7. . Activități metodice organizate 
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Comisia metodică a profesorilor de istorie-geografie-religie a desfășurat activități menite 

 să familiarizeze membrii catedrei cu strategiile didactice inovative, cu metode didactice active în procesul de predare a istorie-geografie-religie. 

S-a avut în vedere promovarea unui demers didactic centrat pe elev care să evidențieze performanțele în ceea ce privește măiestria didactică.  

Astfel în cadrul comisiei au fost prezentate următoarele referate: 

 ,, Mărturii despre Holocaustul din România’’ –Ardelean Simion, octombrie 2016; 

 Diseminarea proiectului ,,Make Tehnology your friend’’ –Toma Florentina, noiembrie 2016; 

 Utilizarea instrumentelor TIC in predarea geografiei -Nedelcuță Aurelia, decembrie 2016; 

 Lecție demonstrativa ,, De la Roma păgână la Roma creștină’’ clasa a IX a C–Ardelean Simion, ianuarie 2017; 

 Modele de evaluare în predarea- învățarea istoriei–Ardelean Simion, februarie2017; 

 Proiectarea didactica în predarea-învățare geografiei- Nedelcuță Aurelia, martie 2017 

 Activitate demonstrativa la clasa a IX-a D ,, Formarea imperiilor coloniale”-Florea Marius, mai 2017 

 Măsuri în vederea evaluării proiectului international ,, ECO-SCOALA’’-Toma Florentina, iunie 2017 

8. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

Elevii de la Liceul Pedagogic ,, Mircea Scarlat’’ Alexandria îndrumați de prof. Ardelean Simion au participat la concursul Istorie si Societate 

in dimensiune virtuala, etapa judeteana unde au obținut următoarele rezultate: 

 

 

 

 

 

Nr. crt Numele si prenumele elevului Clasa Premiul 

1 Sareh Albert IX G II 

2 Taiatu Iulian IX F II 
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Concursul National de Istorie pentru elevii din licee ,, Columna Unirii’’ Alba Iulia, decembrie 2016 coordonator prof Ardelean Simion 

 

 

 

Concursul regional ,, Iubim natura’’coordonator prof. Toma Florentina 

 

 

Concursul regional ,, Bradul in spiritul copilariei’’coordonator prof. Toma Florentina 

 

 

 

 

Olimpiada de istorie profesor coordonator Florea Marius 

-etapa județeană 

 

 

- etapa națională 

Nr. crt Numele si prenumele elevului Clasa Premiul 

1 Radu Maria IX C II 

2 Baicu Bianca IX C Mentiune 

Nr. crt Numele si prenumele elevului Clasa Premiul 

1 Toma Andreea IX G I 

Nr. crt Numele si prenumele elevului Clasa Premiul 

1 Zaman Lorena IX E I 

Nr. crt Numele si prenumele elevului Clasa Premiul 

1 Vatau Iulia XI C I 

2 Cristescu Tania XII E II 

Nr. crt Numele si prenumele elevului Clasa Premiul 
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Olimpiada de geografie  

-etapa judeteană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Utilizarea mijloacelor de învățământ, soft-urilor educaționale 

Profesorii catedrei de istorie-geografie-religie au căutat să folosească un material didactic cât mai variat pentru a crește eficiență procesului 

de predare-învățare. S-au folosit seturi de hărți tematice, albume, crestomații de texte istorice, mape documentare. De asemenea, s-au integrat 

mijloacele audio video și s-au utilizat resursele ale bibliotecii, ale  centrului de documentare și informare. S-a constatat o slabă utilizare a soft-

1 Vatau Iulia XI C I 

Nr. crt Numele si prenumele elevului Clasa Premiul Profesor 

coordonator 

1 Milea Bianca Maria IX  C 1 Nedelcuta 

Aurelia 

2 Zaman Lorena IX E III Toma 

Florentina 

3 Ghena Flaviu IX a F Mențiune Nedelcuta 

Aurelia 

4 Vasile Dănut IX G Mențiune Toma 

Florentina 

5 Enache Denisa X a A Mențiune Nedelcuta 

Aurelia 

6 Grosu Roberta X E III Toma 

Florentina 

7 Olteanu Alexandra XI C II Toma 

Florentina 
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urilor educaționale din lipsa mijloacelor multi media necesare. S-au remarcat preocupări deosebite pentru asigurarea unei bune funcționalități a 

cabinetelor de istorie și geografie.  

 Catedra de geografie s-a preocupat de procurarea de materiale didactice-harti in special, atat de necesare pentru un demers didactic de 

calitate și eficient pentru disciplina geografie. 

10. Alte activități în care au fost implicați membrii comisiei metodice 

Programul internațional ECO-ȘCOALA  

o În luna decembrie 2016 a fost desfășurată activitate de confecționare a produselor din materiale reciclabile; 

o A fost continuată acțiunea de colectare și valorificare a deșeurilor de hârtie  în cadrul activităților dedicate ,, Săptămânii ecologice’’; 

o Alimente locale versus alimente de import- Dezbatere/concurs cu tema propusă, noiembrie 2016; 

Organizarea si desfasurarea Simpozionului Societatii de geografie-Orsova 2016  

11. Program de pregătire cu elevii capabili de performanță. Calitate, desfășurare, eficiență. 

În sedința din luna octombrie s-a pus în discuție programa pentru olimpiade și concursurile școlare la  disciplinele istorie-geografie-

religie. S-a avut în vedere delimitarea programei, aprobarea graficului de pregătire al elevilor care doresc să facă performanță la disciplinele 

istorie, geografie, religie. Au fost selecționați elevii pentru loturile olimpice iar pregătirea s-a desfășurat conform programei în vigoare. 

12. Program de pregătire suplimentară pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor 

La clasele unde sunt elevi care întâmpină dificultăți în procesul de învățare s-au constituit grupe care cuprind elevi cu probleme 

asemănătoare și s-au întocmit grafice de pregătire suplimentară. Pentru ca acțiunea să fie eficientă s-a cerut ajutorul diriginților și al părinților 

în vederea mobilizării elevilor pentru programul de pregătire. 

13. Program de pregătire suplimentară pentru examenele naționale 
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S-a realizat pregătire suplimentară pentru susținerea testelor de evaluare inițială, rezultatele obținute au fost analizate și s-a întocmit un plan 

de măsuri pentru remedierea unor carențe. 

A fost prezentată elevilor, încă de la începutul anului școlar, programa pentru examenul de bacalaureat la disciplinele istorie și geografie.  

S-a planificat parcurgerea temelor din programa de bacalaureat și a fost întocmit graficul de pregătire suplimentară. 

A fost acordată atenția cuvenită pregătirii pentru simularea examenului de bacalaureat, care reprezintă pentru membrii catedrei un real folos 

pentru diagnosticarea nivelului de pregătire și remedierea unor carențe în vederea obținerii unor rezultate foarte bune, posibilitate cât mai mare. 

 

14. Calitatea activității 

Aceasta a fost asigurată prin implicarea cadrelor didactice din comisia metodică a   

profesorilor de istorie-geografie-religie, în procurarea unor materiale didactice adecvate ( hărți, lucrări de specialitate, colecție de documente, 

reviste școlare) care au intrat în fondul bibliotecii școlare la care au acces elevii, menirea acestora fiind să dezvolte interesul elevilor pentru 

studiul disciplinelor istorie, geografie, discipline care își aduc o contribuție substanțială la îmbunătățirea orizontului cu lturii generale. 

 

15. Evaluarea rezultatelor elevilor 

Au fost analizate rezultatele la testele inițiale care au fost date de fiecare membru al catedrei la începutul anului școlar și s-au întocmit grafice 

cu rezultate pe clase și specialități care să pună în evidență nivelul de cunoștințe.  

 Menționăm unele carențe ale acestor teste inițiale: 

 Criteriul de alegere al claselor; 

 Numărul mare de teste pe săptămână/zi date de elevi; 

 Nu au pus în evidență nivelul real de cunoștințe. 
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16. Îndeplinirea responsabilităților în cadrul comisiei 

Membrii comisiei au participat și s-au implicat în toate activitățile  metodice stabilite și și-au îndeplinit toate atribuțiile repartizate în cadrul 

comisiei metodice conform planului managerial. 

17. Comunicarea și relaționarea în cadrul comisiei 

Membrii comisiei au dat dovadă de o comunicare eficientă, constructivă, benefică procesului de predare-învățare realizându-se o bună 

relaționare în comisie. 

Puncte slabe: 

 Sincope în notarea ritmică la unii membrii ai catedrei; 

 Preocupări modeste pentru asigurarea unei bune funcționalități a cabinetelor de istorie și 

 geografie, dat fiind faptul că sunt săli de clase funcționale; 

Amenințări: 

 Numărul scăzut de ore de istorie și geografie la diverse specializări; 

 Scăderea interesului elevilor pentru studiul istorie și geografiei, fapt reflectat în greutatea cu care se reușește selectarea elevilor pentru 

olimpiade școlare; 

 Grad de dificultate crescut pentru subiectele de bacalaureat la disciplina istorie. 

Oportunități: 

 Popularizarea preocupării cadrelor didactice în cadrul comisiei metodice, privind cercetarea științifică de specialitate și metodică; 

 Valorificarea experienței didactice prin publicarea unor lucrări de metodică. 

 

 



 
 
 
 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT” ALEXANDRIA 

 

57 
 

REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 SESIUNEA IULIE 2017 

   

Disciplina istorie 

Profesor Clasa 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Media 

clasei 

Ardelean 

Simion 

XII D  - - - 1 2 2 6 14 2 8,45 

Florea Marius XII E - - - 5 6 8 7 4 2 7,85 

Florea Marius XII F - -  5 4 8 8 6 - 8,05 

Chiriac Florin XII G   1 12 8 2 - 2 3 6,55 

TOTAL  -          

 

 

Disciplina geografie 

Profesor Clasa 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Media clasei 

Toma 

Florentina 

XII A  - - - 1 3 4 6 10 2 8,46 

Nedelcuta 

Aurelia 

XII B - - - - 3 5 5 6 - 8,15 

Nedelcuta 

Aurelia 

XII C  - - - 1 2 5 8 4 1 8,10 

Nedelcuta 

Aurelia 

XII D - - -   2 9 10 2 8.92 

Toma XII E - - - 1 2 3 13 9 1 8,50 
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Florentina 

Toma 

Florentina 

XII G - - - 2 4 7 8 5 1 7,92 

Nedelcuta 

Aurelia 

XII F - - - 2 1 4 13 5 - 8,19 

TOTAL     7 15 30 62 49 7  

 

 

 

Analiza comparativa intre  rezultatele obtinute de elevi la examenul de bacalaureat si cele de la clasa reliefeaza diferente foarte mici intre 

acestea, de multe ori in favoarea rezultatelor de la bacalaureat. 

 

 

  

Disciplina istorie 

Profesor Cls 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Media clasei 
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Ardelean 

Simion 

XII 

D  

- - 2 1 4 2 3 2 6 6 8 14 4 2 8,50 8,45 

Florea 

Marius 

XII E - - 4 5 8 6 7 8 5 7 4 4 4 2 8,30 7,85 

Florea 

Marius 

XII F - - 3 5 8 4 8 8 3 8 4 6 4 - 8,35 8,05 

Chiriac 

Florin 

XII 

G 

- 1 16 12 6 8 3 2 2 - 3 2 - 3 6,13 6,55 

TOTAL  - 1 25 23 26 20 21 20 16 21 19 26 12 7   
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Asa cum se poate constata, la disciplina istorie a fost un singur elev care a obtinut, la examenul de bacalaureat, nota mai mica de 5. 

Mediile intre 5-5,99 au fost la clasa in numar de 25, iar notele la bacalaureat au fost de 23. Sunt diferente intre mediile la clasa si cele la 

bac la nivelul 8-8,99 unde la clasa au fost 16 medii, iar la BAC 21, mediile intre 9-9,99 la clasa au fost in numar de 19, iar la bacalaureat au 

inregistrat un numar de 26. 
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Mediile cele mai mari au fost obtinute de clasa a XII-a D, clasa de bilingv filologie, insa diferentele dintre media generala a clasei si 

media de la examenul de bacalaureat au fost apropiate in cazul tuturor claselor care au sustinut examenul de bacalaureat la disciplina istorie. 
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Disciplina geografie 

 

Profesor Cls 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Media clasei 
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Toma 

Florentina 

XII A - - 5 1 5 3 5 4 5 6 4 10 5 2 7,67 8,46 

Nedelcuță 

Aurelia 

XII B - - 6 - 7 3 2 5 4 5 1 6 1 - 6,88 8,15 

Nedelcuță 

Aurelia 

XII C - - - 1 1 2 6 5 8 8 4 4 6 1 8,58 8,10 

Nedelcuță 

Aurelia 

XII D - - - - - - 4 2 8 9 6 10 9 2 8,92 8.92 

Toma 

Florentina 

XII E - - 9 1 6 2 8 3 6 13 4 9 - 1 6,96 8,50 

Nedelcuță 

Aurelia 

XII F - - 1 2 4 1 13 4 5 13 5 5 2 - 7,68 8,19 

Toma 

Florentina 

XII G - - 1 2 8 4 4 7 8 8 7 5 2 1 7,75 7,92 

TOTAL    22 7 31 15 42 30 44 62 31 49 25 7   

 

 

Din analiza datelor de mai sus se poate constata ca, la disciplina geografie nu a fost niciun elev care sa obțină, la examenul de bacalaureat, 

nota mai mica de 5. 
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Mediile intre 5-5,99 au fost la clasa in numar de 22, iar notele la bacalaureat au fost de 7. Sunt diferente intre mediile la clasa si cele la 

bac la nivelul 8-8,99 unde la clasa au fost 44 medii, iar la BAC 62, mediile intre 9-9,99 la clasa au fost in numar de 31, iar la bacalaureat au 

inregistrat un numar de 49. 
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Mediile cele mai mari au fost obținute de clasa a XII-a D, clasa de bilingv filologie, însă diferențele dintre media generală a clasei și 

media de la examenul de bacalaureat au fost mai mari în favoarea mediei de la bacalaureat. Cea mai mare diferență a fost înregistrată la clasele a 

XII A, XII B și XII E. 

 

 

 

 

Informare privind activitatea comisiei metodice a profesorilor de socio- umane și pedagogie 

 

 

In semestrul al II lea , anul scolar 2016-2017, membrii catedrei de pedagogie – psihologie si stiinte socio-umane au proiectat activitatea 

didactica in conformitate cu programele scolare in vigoare, au intocmit planificarile calendaristice semestriale, au realizat proiectarea unitatilor 

de invatare, potrivit cerintelor metodologice,tinand cont de specificului fiecarei discipline, al particularitatilor claselor de elevi, al interesului 

manifestat de elevi pentru disciplina studiata. 

Au continuat activitatile de dezvoltare profesionala si de formare continua. 

D-na Gurlui Ileana, profesor la catedra de pedagogie si stiinte socio-umane de la Liceul Pedagogic”Mircea Scarlat” Alexandria: 

-a participat, in calitate de vicepresedinte, la   Olimpiada de Psihologie-Pedagogie, etapa judeteana, desfasurata la  Liceul Pedagogic”Mircea 

Scarlat” Alexandria; 

- a participat, in calitate de vicepresedinte, la Comisia de organizare si evaluare a Olimpiadei de Psihologie-Pedagogie, etapa  nationala, 

desfasurata la Arad, aprilie 2017, unde a obtinut urmatoarele rezultate : Lazăr M. Monica Georgiana        premiul al II  lea,  la disciplina 
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Psihologia varstelor, clasa a XI a; Diaconu G. Luiza Georgiana, premiul special, Didactici inovative,clasa a XII a, Vasile G. Adriana Gabriela ,  

premiul special,Psihopedagogie speciala,clasa a XII a,   Pavel Cojocaru G.F. Maria , premiul special, Psihologia educatiei, clasa a XII a.                  

-membra in comisia de bacalaureat; 

-membra in comisia de acordare a gradelor didactice- I si II, in invatamant; 

-indrumator de practica pedagogica la Liceul Pedagogic”Mircea Scarlat” Alexandria; 

-a participat în în calitate de membru în Comisia de organizare şi desfăşurare a  examenului  de obţinere a atestatului  de competente  

profesionale la clasele a XII-a A şi B, profil pedagogic – proba practica; 

D-na Cazacu Cristina, profesor la catedra de pedagogie si stiinte socio-umane de la Liceul Pedagogic”Mircea Scarlat” Alexandria: 

- În calitate de consilier educativ, a elaborat şi a aplicat ,,Programul activităţilor educative în anul şcolar 2016/2017”, ,,Calendarul activităţilor 

educative” pentru semestrul al II lea, ,,Planul managerial al coordonatorului pentru proiecte şi programe educative”  ; 

-   Ca responsabil al Comisiei diriginţilor a constituit ,,Planul de activitate al comisiei metodice a ariei curriculare consiliere/orientare,semestrul al 

II lea 2016/2017”; 

-  A participat la activităţile metodice din cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor de ştiinţe socio-umane, respectiv ale consilierilor 

educativi, în anul şcolar 2016/2017, sem.II;           

- În cadrul cercului pedagogic al profesorilor de ştiinţe socio-umane, pe semestrul al II-lea a prezentat lucrarea metodico-ştiinţifică şi exemple de 

bună practică sub titlul: ,,Noi repere în proiectarea didactică Competenţele-cheie: Disciplina Filosofie şi competenţa-cheie Sensibilizare şi 

exprimare culturală” 

- A desfăşurat activitate ca metodist I.S.J. şi membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de ştiinţe socio-umane.  

 D-na  Dogaru Mirela-Cristina, profesor titular la catedra de socio-umane, de la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat Alexandria: 

-a participat la Consiliile profesorale şi la şedinţele  Comisiei metodice organizate în şcoală; 
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- a participat activ la Cercul pedagogic al profesorilor de socio-umane ; 

- a participat la Consfătuirile organizate de către ISJ Teleorman cu profesorii de specialitate; 

- a facut parte din Comisia Nationala de Titularizare pentru disciplina : educatie antreprenoriala; 

- a colaborat activ cu ISJ Teleorman, ca membru in Comisia de elaborare si evaluare a subiectelor la Olimpiada de socio-umane; 

- a participat la Examenul de bacalaureat in calitate de profesor supraveghetor, sesiunea iunie-iulie, dar si in calitate de profesor evaluator in 

sesiunea august 2017; 

- a participat la Examenul de titularizare al profesorilor in calitate de profesor supraveghetor; 

- a avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii şi 

părinţii acestora;                                                                                                                                                                                                                                        

  D-na Pesu Violeta, profesor consilier la   Liceul Pedagogic Mircea Scarlat Alexandria:       

-in cadrul programului Scoala Altfel , a proiectat și desfasurat împreuna cu elevii, o serie de activitati extrascolare, activitati cuprinse in 

programul Scoala Altfel, aprilie 2017,din cadrul  Liceului Pedagogic „Mircea Scarlat ” Alexandria; 

-in calitate de coorodonator S.N.A.C. ( Strategia Națională de Acțiune Comunitată) a desfășurat o serie de activități de voluntariat la Centrul 

Scolar de Educație Inclusivă Alexandria, Asociaţia Copiilor si Adulţilor cu Autism Teleorman și Centrul de Sănătate Cervenia,   fiind implicați  

voluntari din liceu, profesori si beneficiari; 

-ca profesor consilier, a ținut ȋn permanență legătura cu elevii, a rezolvat conflictele aparute în clasa;am motivat elevii spre ȋnvățare ȋn vederea 

obținerii unor rezultate școlare mulțumitoare; 

-a participat la cercurile pedagogice, dar si la activitatile Comisiei metodice;  
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-a contribuit  la diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic prin realizarea 

Programului de prevenire și combatere a consumului de droguri ,,Alege libertatea!”, ”Stop violența!” – program de prevenire și combatere a 

violenței în mediul școlar, TIC-intre miere si otrava. 

-a participat la simpozionul judetean „Exemple de bune practici pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ”-cu lucrare, la simpozionul 

interjudețean ”Datorăm copilului cel mai profund respect” cu lucrare, la simpozionul interjudetean « Servicii educaţionale pentru copiii cu CES » 

cu lucrare, la simpozionul international”Consilierea şi orientarea elevilor în contex European –ediţia VII „cu lucrare valorificând  și diseminând 

în cadrul Consiliului profesoral cunoștințele dobândite în cadrul acestor activități.  

-a participat în în calitate de secretar în Comisia de organizare şi desfăşurare a  examenului  de obţinere a atestatului  de competente  profesionale 

la clasele a XII-a A şi B, profil pedagogic – proba practica; 

-a participat în calitate de evaluator la Olimpiada de psihologie,etapa judeteana. 

-a obtinut premiul special la Olimpiada Nationala a Animatorilor scolari, Sighetul Marmatiei,mai 2017. 

 -a contribit la rezolvarea situațiilor nesănătoase din mediul școlar la clasele de liceu, colaborând cu profesorii diriginți de la clase, consilierul 

educativ, cât și cu echipa managerială.  

 

Puncte tari: 

– Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noile programe 

– Atingerea obiectivelor propuse în planul managerial 

– Cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse 

– dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi 

eficiente, demersuri didactice centrate pe elev; 
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– eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare; 

– metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi 

se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific; 

– climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice; 

– calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 

– performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi formative; 

– realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor moderne de evaluare; 

– colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei; 

– deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă; 

– activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate; 

Puncte slabe: 

– Nerealizarea unei comunicări eficiente între unii profesori şi elevi, 

– Folosirea unor metode învechite de predare-învăţare care nu trezesc interesul elevilor in unele cazuri 

– Lipsa unei motivaţii interioare a învăţării din partea elevilor; 

– Nesustinerea de lectii în AEL; 

– Lipsa unor cercuri şcolare; 

– Superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise; 

Oportunităţi: 

– Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ 

– Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii 
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– Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesionala, poate promova si consolida coordonatele unei învăţări 

formative, durabile,punctate de performanţe. 

– Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, valorificarea experienţei proprii a elevilor 

Ameninţări: 

– Lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general 

Profesorii din această arie curriculară au participat la toate acţiunile iniţiate de şcoală, atât la nivelul şcolii, cât şi al comunităţii locale. Pe 

parcursul semestrului II al anului şcolar 2016-2017, toţi membrii comisiei metodice şi-au adus contribuţia la activităţile propuse în cadrul 

comisiei şi la nivelul şcolii 

                             

 

                                                   Informare privind activitatea profesorilor de informatică 

 

 

 ACTIVITĂŢILE COMISIEI METODICE LA NIVEL DE ŞCOALĂ 

Stabilirea încadrării (nr. de ore și clasele pentru anul școlar 2016-2017) pentru fiecare cadru didactic din catedră; 

Întocmirea și predarea planificărilor calendaristice și semestriale la nivelul catedrei; 

Stabilirea programului de pregătire suplimentară cu elevii ce susțin proba de competențe digitale și a celor care susțin informatica la examenul de 

bacalaureat; 

A  susținut activitate  în cadrul catedrei astfel: 

Sotirescu Eliza Marinela, referatul ”Greenfoot”; 

Stabilirea și aprobarea temelor de atestat profesional pentru absolvenții de la profilul matematică-informatică; 
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Realizarea avizierului catedrei de informatica la etajul II, lângă laboratorul de informatică Corp A 

In saptamana 07-14 decembrie prof. Eliza Sotirescu a realizat activitatea Hour of Code, la care au participat peste 100 de elevi, prilej cu care 

elevii au fost inițiați în tainele programării în Java. Toți elevii au primit diplome. 

Elevii Sareh Albert și Maria Osan au participat la competiția  ”Începe să programezi cu Alice”, competiție desfășurată de ADFABER.org și 

Oracle Academy, cu proiectul Labirintul cunoașterii; 

Prof. Eliza Sotirescu a desfasurat activitate in clubul Kids in Tech, club ce cuprinde 35 de elevi de la clasele IX H, IX C, IX D, XI H, XII,G, 

proiect susținut de ADFABER.org ce încurajează studiul programării gratuit, în fiecare școală și liceu din România. 

Pregătirea elevilor participanți la concursul ”Istorie si societate în dimensiune europeană”, împreună cu colegele de socio-umane Cazacu Cristina 

și Dogaru Mirela, Locul II – Sareh Albert, sectiunea istorie,  

Locul II – Simion Alex, socio-umane, locul III – Tudosie Catalin 

FORMAREA PROFESIONALĂ 

Prof. Eliza Sotirescu a făcut parte de comisia de elaborare a subiectelor de atestat profesional la ISJ TR. 

Prof. Eliza Sotirescu participare la cursurile de Java - Greenfoot 

Prof. Sotirescu Eliza 

membru în comisia de organizare și evaluare  la Olimpiada de Tehnologia Informației, faza județeană 

Prof. Sotirescu Eliza  - prof. metodiși pe disciplina la ISJ TR 

Membru în comisia județeană de elaborare a subiectelor și evaluare a lucrărilor pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate specializarea 

Informatică și TIC 

Membru în comisia de bacalaureat, în centrul de evaluare 
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Prof. Eliza Sotirescu a introdus optionalul “Tehnologia prietenul tau”, optional rezultat in urma participarii in cadrul Proiectului Erasmus “Make 

Tehnology your friend”, pentru diseminarea proiectului 

A realizat pagina de facebook a proiectului si pagina pe siteul liceului 

Prof. Eliza Sotirescu Participarea la cursul de formare organizat “Competente in evaluare pentru concursuri si olimpiade scolare”, 30 credite 

Prof. Prof. Eliza Sotirescu – formator al C.C.D TR – Leadership si management in educatie. 

 

Rezultate scolare si extrascolare-Prof. Eliza Sotirescu 

Faza judeteana a olimpiadei de informatica: locul I - Stancioiu Silviu, cls. a  X-a H,  

Faza judeteana a olimpiadei de T.I.C 

locul II –Rachita Robert, cls. a IX-a g,  

locul I - Stoian Alex, cls. a XII-a H,  

locul II- Florea Camelia, cls. a XI-a G,  

Mentiune – Liceanu Alexandru, cls. a X-a C. 

Mentiune – Mane Diana, cls. a X-a H,  

 

Concursul National de Informatica Aplicata Vaslui 2017: 

 

Sareh Abert – cls. a IX-a locul I, 

Toma Andreea Gabriela - cls. a IX-a – mentiune 

Iordan Sorin – cls. a IX-a - mentiune 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008384553491
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Rachita Robert – cls. a IX-a - mentiune 

Liceanu Alexandru – cls. a X-a locul III 

Florea Camelia – locul XI – locul III 

 

Mentiune la Campionatul eurpean de antreprenoriat din Ungaria, echipaj format din elevii Iordan Sorin, Rachita Robert, Simion Alexandru 

Locul II in competitia nationala EUROSCOLA si participare la Zilele Eurosocola de la Strasbourg. 

 

Locul I – faza judeteana a Concurusului National “Europa de maine!”, echipaj, format din elevii: Sorin Iordan, Stanciu Oana Bianca, Simion 

Alexandru si Constantin Alisa. 

 Locul II – faza nationala Concursului National “Europa de maine!”, echipaj, format din elevii: Sorin Iordan, Stanciu Oana Bianca, Simion 

Alexandru si Constantin Alisa. 

 

 Rezultatele obținute la proba de competențe digitale a examenului de Bacalaureat 2017, înscriși 228 de candidați din seria curentă, 1 

absent, prezenți 227 de candidați.  
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 Informare privind activitatea comisiei metodice  - educație fizică și sport, educație muzicală și educație plastică  

 

Catedra de educație fizică si sport  a  avut în componenţă trei  profesori  Mușat Carmen, Ciobanu Iulian și Dicu Mihai.  

Calitatea proiectării didactice a fost realizata prin respectarea programei scolare si a normelor de elaborare a documentelor  de proiectare  

ţinând  cont  de indicatorii de performanţă.                                                                                      

 Lecţiile de educatie fizica si sport au fost efecuate conform planificărilor calendaristice intocmite şi a programei scolare realizate 

conform particularitatilor de varsta si sex , atingerea termenilor de realizare a portofoliilor , având ca scop realizarea urmatoarele obiective: 

- Monitorizarea progresului  şcolar. 

- Ameliorarea calităţii procesului instructiv-educativ. 

- Stimularea şi valorificarea aptitudinilor şi creativităţii elevilor pentru obţinerea de performanţe şcolare prin olimpiade, concursuri, 

manifestari ştiintifice, artistice, proiecte de parteneriat şcolar.  

- Modernizarea şi îmbogăţirea bazei materiale a şcolii. 

- Proiectarea activităţii manageriale pe baza diagnozei interne în vederea evaluării şi asigurării calităţii educaţiei la catedra educaţie fizică 

şi sport.  

Proiectarea  activitatilor extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoilor si intereselor educabililor,   au fost posibile de 

realizat prin întâlniri periodice cu elevi şi părinţi acestora în vederea stabiliri unui program de lucru care să nu coincidă cu perioada de vârf  a 

acestora (teze , teste etc.)  
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Cresterea calitatii  predarii a fost realizata prin: utilizarea unor strategii didactice care au asigurat caracterul aplicativ al invatarii si 

formarea competentelor specifice prin intocmirea unei liste cu lucrări din metodica educaţiei fizice (la cls. XIA, B si XI C,  concordanţă  între:  

programa şcolară ,planul de învăţământ (conţinutul procesului de învăţământ) şi  prognozele didactice  şi schiţele de lecţii; parcurgerea de lecţii 

centrate pe instruirea diferenţiată ţinând cont de particularităţile de vârstă şi de nivelul de performanţă al elevilor; 

- Utilizarea eficienta a resurselor materiale din unitatea de invatamant in vederea optimizarii activitatilor didactice, inclusiv utilizarea 

Tehnologiilor Informationale si Comunicationale (TIC) a fost posibilă doar la clasele unde s- a predat – cls XI A si B- manual la ficare oră, 

utilizarea  materialelor auxiliare existente în dotarea sălii de sport în timpul lecţiilor; folosirea unor exerciţii  originale specifice educaţiei fizice. 

- Diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor a fost posibilă prin prezentarea în cadrul comisiei metodice a rezultatelor obţinute,prin 

aplicarea fisei tip chestionar din cadrul Sistemului National Școlar de Evaluare şi realizarea unor portofolii specifice domeniului educaţiei fizice 

şi  susţinerea unor expoziţii cu diferite ocazii: Non violenţa; Şcoala Altfel etc;   

- Organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare, participarea la actiuni de voluntariat la nivel de şcoală prin plantarea de copaci . 

- Formarea deprinderilor de studiu individual si in echipa in vederea dezvoltarii competentei de ,,a invata sa inveti”  s-au realizat prin  aplicarea şi 

respectarea regulamentelor din jocurile sportive în timpul lecţiilor de educaţie fizică,                            

Activitatea competiţională - au fost organizate competiţii sportive pe diferite discipline sportive (fotbal,volei, tenis de masă ,handbal, 

baschet) la nivel de şcoală pentru selecţionarea şi formarea echipelor reprezentative. S-a avut în vedere elaborarea unui calendar competiţional, 

stabil, avizat în catedră şi popularizat verbal şi prin afişe precizându-se perioada în care trebuie organizat şi dreptul de participare al elevilor. 

  Acest calendar a evitat programarea întrecerilor în etape de vârf şcolare (teze, olimpiade, final de semestru). 
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  REZULTATE SPORTIVE 2016-2017 

 

LOCUL  IV CROS-BĂIEȚI – RANACU ROBERT X C ONSS 

LOCUL III CROS-FETE – DURLA OTILIA IX B ONSS 

LOCUL II ECHIPA DE VOLEI FETE ONSS – ETAPA JUDEȚEANĂ ONSS 

LOCUL I  ETAPA DE JUDEȚ - DOROBANȚU ELENA – TENIS DE MASĂ XII G ONSS 

LOCUL I  ETAPA DE JUDEȚ ȘAH – TOBĂ ANDREEA –XI D ONSS 

LOCUL 10 NATIONAL SAH TOBĂ ANDREEA –XI D ONSS 

LOCUL II ECHIPA DE BASCHET BĂIEȚI ONSS 

LOCUL II ECHIPA DE BASCHET FETE ONSS 

LOCUL I ECHIPA DE FOTBAL FETE – ETAPA JUDEȚEANĂ ONSS 

LOCUL I ECHIPA DE FOTBAL FETE – ETAPA DE ZONĂ CĂLĂRAȘI ONSS 

MENTIUNE  ETAPA NAȚIONALĂ – FOTBAL FETE ONSS- DROBETA TURNU SEVERIN 

LOCUL I ECHIPA DE PENTATLON BAIETI – ETAPA DE JUDET ONSS 

LOCUL II ECHIPA DE PENTATLON BAIETI – ETAPA DE  ZONĂ CALARASI ONSS 

  LOCUL II ECHIPA DE MAJORETE  CAMPIONAT NATIONAL 

LOCUL I ECHIPA DE MAJORETE LA BUCHAREST DANCE FESTIVAL 

LOCUL I ECHIPA DE MAJORETE LA CONCURSUL INTERNATIONAL ,,IN PASI DE DANS,,                                                      

PARTICIPARE CAMPIONAT EUROPEAN DE DANS PRAGA  

 

Activitatea metodică şi de perfecţionare: 

În ceea ce priveşte acest  aspect trebuie subliniat faptul că domnii profesori Musat Carmen și Ciobanu Iulian au urmat cursuri  organizate 

de CCD .În semestrul II la nivel de comisie metodică dl. profesor Ciobanu Iulian  a susţinut lecţia cu tema ,,Consolidarea structurilor tehnice din 

jocul de handbal “ la clasa a X a F iar dl. profesor Musat Carmen lectia “Actiuni tactice in atac’’ in jocul de Baschet la clasa IX G ”.  
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 Cadrele didactice au demonstrat că utilizează tehnici didactice eficiente pentru predarea unor conţinuturi cu grad ridicat de dificultate 

găsind soluţii privind procesul de instruire realizat pe principiul şi opţiunea elevilor . Lectiile au fost sustinute la clasa a XI a A de dl. prof. Mușat 

Carmen și la clasa a XI a B de dl. prof Ciobanu Iulian. 

  

Activități extrașcolare 

Puncte tari: 

- proiectarea a respectat cerintele programelor scolare; 

- Rezultatele sportive obţinute de către elevii  liceului nostru în competiţiile MECTS si ONSS; 

 -existenta protocoalelor de colaborare cu diferiţi Parteneri   ( Poliţie, Biserică, Pompieri etc.), 

-atingerea standardelor educationale a constituit o preocupare permanenta pentru cadrele didactice, 

-relatia profesor-elev a fost corecta si principiala, 

-realizarea unor activităţi tradiţionale ale şcolii (Săptamana Educatie Globale,1 Decembrie, 23-25 Decembrie, Luceafarul poeziei 

romanesti, 15 Ianuarie) 

 

Puncte slabe: 

- tendinţa din ce în ce mai accentuată spre comoditate şi lipsa de mişcare; 

- numărul în creştere al elevilor scutiţi medical; 

- lipsa unei baze de date care să cuprindă elevii apţi pentru efort fizic, elevii scutiţi medical, elevii cu deficienţe morfo-funcţionale şi 

performanţele sportive ale acestora; 

       - puţine surse de finanţare. 
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Oportunităţi: 

-existenta numeroaselor surse de informare electronica cu privire la activitatea educativă; 

-disponibilitatea autoritatilor locale şi a factorilor educationali externi de a ne ajuta in procesul instructiv-educativ; 

-existenta cursurilor de formare pe diverse segmente educationale. 

Ameninţări: 

-cresterea numarului de familii plecate in strainatate, lipsindu-i pe copii de supravegherea parintilor sau a unei persoane adulte. 

Măsuri: 

-monitorizarea lunara a elevilor cu probleme de absenteism și indisciplină prin  organizarea de actiuni de combatere si prevenire cu acestia 

-obligarea parintilor de a lua legatura cu scoala prin angajament de colaborare din partea acestora, 

-actiuni de prevenire a traficului de persoane , prevenirea si combaterea consumului de droguri, sprijinirea copiilor cu parinti plecati in 

strainatate. 

 

Program de pregatire suplimentara pentru concursurile MECTS si ale ONSS. 

Luni............orele15-16  Baschet fete/baieti; 

Marti..........orele15-17 Volei fete/ baieti; 

                                       Sah  fete/ baieti 

Miercuri....orele 14-17 Tenis de masa fete/baieti; 

Joi...............orele 15-17 Handbal fete/baieti; 

Vineri..........orele 14-16 Fotbal fete/baieti. 
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EDUCAȚIA MUZICALĂ 

Profesor -Ioana Budica 

 

Activitate semestrul I 2016-2017 

-Cerc Pedagogic-noiembrie 2016 

-Serbarea colinde-,,Vine,vine Mos Craciun’’-decembrie 2016 

-activitate colinde-Inspectoratul Scolar 

                                -Primaria Alexandria 

-Moment,,Eminescu’’ la clasele a IX-a si a X-a –ianuarie 2016 

-,,Ziua Verde’’- cu clasa a X-a B- octombrie 

 

 

 

EDUCAȚE PLASTICĂ – VIZUALĂ  

 

Domnul prof. de ed. plastică   Ionescu Marian a organizat Expoziții permanente  in anul scolar 2016-2017 și a obținut numeroase premii cu elevii 

la concursurile specifice. 

-SEMESTRUL I  

-LA NIVEL DE ȘCOALĂ – 

     ” Rapsodii de Toamnă” 

     ” Timpul Liber” 

     ” Școala Europeană”  

     ” 1 DECEMBRIE ZIUA NAȚONALĂ”  

     ” TRICOLORUL ȘI PORTUL ROMÂNESC – Simboluri Naționale” 

     ” Tradiții ȘI Obiceiuri de Iarnă” 

     ” EMINESCU SIMBOL NAȚIONAL” 

     ” JOCURILE OLIMPICE DE MASĂ” 

-SEMESTRUL II –  
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     ” Primăvara anotimpul florilor” 

     ” Design de interior și exterior” 

     ” Protect imprimeu - mozaic și vitraliu” 

     ” Tradiții europene” 

-Activitați extrașcolare- 

      ” Armonii de primăvară”  

       ” Simfonia toamnei” – expoziție organizată la biblioteca județeană  

       ” 1 DECEMBRIE Ziua națională a României 

S-a preocupat de realizarea exemplară a lecțiilor de către elevii de la clasele profilului pedagogic în cadrul practicii pedagogice. 

 

  

 

 

 

Informare privind activitatea comisiei diriginților și a comisiei de organizare a activităților extrașcolare- 2016- 2017 

 

 

PUNCTE  TARI 

 

 Au fost discutate prevederile Anexei 1 la Ordinul MECI nr. 5132/10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte în anul şcolar 

2016/2017 

 A fost analizată şi implementată oferta curriculară: programa pentru orele de Consiliere şi orientare (IX-XII) 

 Au fost elaborate, la nivelul fiecărei clase, planificările anuale şi semestriale (1. Consiliere şi orientare; 2. Activităţi de suport educaţional şi 

consiliere pentru părinţi) 

 Întocmirea, prezentarea, discutarea, avizarea în cadrul şedinţelor Consiliului Profesoral şi a Consiliului de Administraţie a Programului 

activităţilor educative în anul şcolar 2016/2017, a Calendarului activităţilor educative pe semestrul I și pe semestrul al II-lea (2016/2017) 
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 Alcătuirea Planului de activitate al comisiei metodice a ariei curriculare Consiliere şi orientare (2016-2017) 

 Desfăşurarea activităţilor planificate în cadrul Proiectelor/programelor educative iniţiate la nivelul liceului privind: 

 -  educaţia civică  

 - educaţia ecologică 

 - prevenirea şi combaterea consumului de droguri 

 - prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

 - prevenirea traficului de persoane 

 - prevenirea şi combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar 

 - programul de orientare şcolară şi profesională 

 Încheierea parteneriatelor educaţionale pentru anul şcolar 2016/2017 

 Constituirea şi activitatea formaţiilor artistice: corul şcolii, trupa de teatru (prof. Budică Ioana, prof. Topologeanu Ioana, prof. Fărcășanu Ion) 

 Activitatea şi rezultatele echipelor sportive - fotbal, handbal, baschet, volei, cros, majorete (prof. Muşat Carmen, prof. Ciobanu Iulian) 

 ,,Ziua mondială a educaţiei” (5 octombrie 2016) – activităţi de conştientizare a rolului cadrului didactic în formarea personalităţii umane (în 

cadrul orelor de dirigenţie și în cadrul activităților extrașcolare) 

 Organizarea alegerilor pentru Consiliul Şcolar al Elevilor (1 - 10 octombrie 2016) 

 Constituirea Consiliului Şcolar al Elevilor, a Biroului Executiv (Chivu Gabriela - preşedinte, Marin Alexandra – vicepreşedinte, Zorilă 

Georgian – secretar), elaborarea regulamentului şi a programului de activităţi pentru anul şcolar 2016- 2017 – coordonator prof. Cazacu 

Cristina 

 Organizarea Balului Bobocilor (3 noiembrie 2016) de către clasele a XII-a şi diriginţii acestora: Gurlui Ileana, Budică Ioana, Dogaru Mirela, 

Topologeanu Ioana, Fărcășanu Ion, Calotă Mădălina, Mocanu Carmen, Gherghiceanu Valentina 



 
 
 
 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT” ALEXANDRIA 

 

81 
 

 Activitățile educative din cadrul programului național ,,Școala altfel” (31 octombrie - 4 noiembrie 2017) 

 Activităţi educative sub genericul Săptămâna educaţiei globale cu tema ,,Împreună pentru pace!” (14 – 18 noiembrie 2016) 

 Cercul pedagogic județean al coordonatorilor pentru proiecte și programe educative pe semestrul I – 7 decembrie 2016 – activități organizate 

de către profesorii Cazacu Cristina, Buciu Mariana, Toma Florentina, Sotirescu Eliza, Daciu Victoria, Ionescu Marian, Budică Ioana, Mușat 

Carmen, Ciobanu Iulian 

 Organizarea de către Consiliului Şcolar al Elevilor a ,,Concursului de împodobire a claselor cu prilejul sărbătorilor de iarnă” (2 – 11 

decembrie 2016) 

 Serbare sub genericul Sărbătorile de Crăciun (15 decembrie 2016) – program de colinde şi cântece specifice Crăciunului - coordonator prof. 

Budică Ioana 

 Organizarea serbării şcolare ,,1 şi 8 Martie – ziua sosirii primăverii şi ziua femeii” 

 Sărbătorirea Zilei Liceului (10 aprilie 2017)- coordonată de directorii Silvia Botez și Mariana Buciu. Au organizat întâlniri cu elevii de clasa a 

VIII-a și cu părinții acestora, în cadrul festivității Zilele Porților Deschise. Directorul adjunct Buciu Mariana a realizat programul de 

popularizare a ofertei educaționale în scolile gimnaziale din județ și din oraș și a coordonat întocmirea documentației necesare pentru 

obținerea de către liceul nostru a titlului CNPMS. 

 Diriginţii claselor terminale (Gurlui Ileana, Budică Ioana, Dogaru Mirela, Topologeanu Ioana, Fărcășanu Ion, Calotă Mădălina,  Mocanu 

Carmen, Gherghiceanu Valentina) au organizat acţiunile Balul absolvenţilor şi Ultimul clopoţel!  

 În timpul vacanţei de vară (iulie) a fost organizată o tabără şcolară – prof. Ardelean Simion   

 Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la acţiunile organizate de comunitatea locală cu prilejul unor evenimente importante (Ziua 

armatei, Ziua Naţională a României, 22 Decembrie, Ziua Unirii, Ziua Culturii, Ziua Drapelului etc) 
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 Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în proiecte internaţionale 

 Existenţa cabinetului de consiliere şcolară şi activitatea prof. Peşu Violeta 

 

PUNCTE SLABE 

 Neprezentarea la termenul stabilit a informărilor, a rezultatelor diferitelor activităţi educative organizate, de obicei, la nivel de clasă. 

 Insuficienta colaborare cu partenerii educaţionali în organizarea activităţilor din şcoală 

 Oferta CDŞ deficitară în privinţa sprijinului adus pentru ameliorarea/înlăturarea fenomenelor negative (violenţă, absenteism etc.) şi care să 

contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare 

 

OPORTUNITĂŢI 

* Colaborări, prin noi parteneriate, cu autorităţile publice, comunitatea locală, ONG-uri etc. 

* Posibilitatea angrenării şcolii în proiecte şcolare naţionale şi internaţionale 

* Participarea la concursuri cu tematică educativă, cultural – artistice, sportive la nivel local, judeţean, naţional, internaţional 

* Apariţia unor noi lucrări, materiale didactice cu tematică educativă 

* Participarea la cursuri pentru diriginţi (oferta CCD) 

 

AMENINŢĂRI 

■ Scăderea interesului elevilor faţă de educaţie care nu mai este privită ca un mijloc de promovare socială 

■ Scăderea interesului elevilor pentru a participa la activităţile extraşcolare 

■ Dificultăţi în participarea la unele concursuri sau festivaluri care depăşesc cadrul judeţean 
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