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MISIUNEA ŞCOLII
 Menţinerea standardelor înalte de exigenţă.
 Îmbunătăţirea permanentă a ofertei
educaţionale a şcolii.
 Cultivarea parteneriatelor existente şi
stabilirea unor noi colaborări.
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STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI
AN ŞCOLAR 2015 - 2016
SEMESTRUL I
 Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe

baza rapoartelor responsabililor de comisii
metodice, precum şi în baza datelor statistice
furnizate de compartimentul secretariat, referinduse la perioada 01.09.2015- 05.02.2016.

 Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor

Planului managerial precum şi a Planului de
Activităţi elaborate pentru atingerea urmatoarelor
obiective:

1.CURRICULUM
 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a








reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice;
Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi;
Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor
şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si
valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru
(planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.);
Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;
Pregatirea elevilor în vederea susţinerii tezelor, olimpiadelor şcolare
şi a simulării de bacalaureat;
Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul
principiilor şi practicilor societăţii democratice.

2. MANAGEMENT ŞCOLAR
• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii
instructiv-educative (din punct de vedere
organizatoric, funcţional şi legal);
• Elaborarea proiectului planului de scolarizare;
• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii
scopurilor educaţionale propuse;
• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi
a activităţilor conexe.

3.RESURSE UMANE
Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a
cadrelor didactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea
contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post)
şi de salarizare;
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin
profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice
cu performanţe profesionale;
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a
cadrelor didactice;
• Realizarea evaluării personalului.

4.RESURSE MATERIALE
 Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi

financiare;

 Multiplicarea veniturilor extrabugetare ale instituţiei;
 Dotarea şi modernizarea bazei materiale.

ACTIVITATEA LA NIVEL DE CATEDRE ȘI ARII
CURRICULARE
S-a desfășurat în trei direcții:
1. Proiectarea Didactică.
2. Organizarea şi realizarea de activităţi de învăţare.
3. Participarea la acţiuni complementare activităţii de

învăţare.

ACTIVITATI LA NIVELUL ARIILOR CURRICULARE
PUNCTE TARI (REALIZĂRI):
1.
Proiectarea Didactică
S-au realizat la timp planificările calendaristice anuale şi semestriale,
precum şi cele pe unităţi de învăţare, respectiv toată documentaţia
necesară la nivel de catedră şi pentru portofoliile personale;
 Profesorii au fost instruiţi cu privire la documentaţia şcolară ce trebuie
întocmită;
2.
Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare:
 La nivelul arieilor curriculare s-au discutat strategii didactice de tip
activ, participativ, formativ, care transformă elevul într-un factor activ al
propriei formări;
 In procesul de predare-învăţare şi în procesul de evaluare al elevilor
au fost folosite metode moderne de învăţământ: calculatorul, conexiunea
la Internet pentru prezentare unor studii de caz ale elevilor, testare şi
căutarea de informaţii necesare proiectelor
 Profesorii au lucrat diferențiat cu elevii, selectând metode și strategii
care să ducă la dezvoltarea la elevi a deprinderilor lingvistice, adaptând
proiectarea didactică la particularitățile fiecarui elev, ținând cont de
gradul de aplicabilitate a informațiilor primite la orele de curs și punând
accent pe interactivitatea procesului de învățare și evaluare.

 In luna octombrie s-au analizat rezultatele testelor predictive date

claselor la inceput de ciclu.
 Rezultatele obtinute au fost ingrijoratoare, elevii nefiind capabili sa
obtina rezultate pe masura asteptarilor. Feet-back-ul primit de la aceste
clase, ne-a determinat sa ne modificam modul si tehnicile de predare si
sa verificam permanent daca elevul a interceptat corect cunostintele
transmise de-a lungul semestrului.
 Profesorii au participat la activitățile metodice la nivel de sector si

municipiu.
 Fiecare dintre profesorii școlii au sarcini speciale la nivelul şcolii:
 Activitate ca profesori diriginţi.
 Activități în comisii la nivel de şcoală.

Participarea la acţiuni complementare activităţii de
învăţare
de către membrii ariilor curriculare

Activitățile s-au concretizat în participarea
profesorilor şcolii la diverse acţiuni metodice,
simpozioane, proiecte etc, demonstrând interesul
foarte mare al acestora pentru mijloacele de
învăţământ complementare activităţii didactice
precum și pentru propria perfecționare.

 prof. Constantin Daniela a creat o platforma edmodo

pentru clasele a X-a si a XI-a
 prof. Ioana Grosuleac a creat un spatiu virtual de
comunicare permanenta cu elevii si un blog de literatura in
sprijinul invatarii
 prof . Grosuleac Ioana, Mircea Elena si Buica Valentin
au participat la acţiunile metodice specifice inceputului de
an scolar
 prof. Mircea Elena a coordonat organizarea olimpiadei de
limba engleza-faza pe scoala, sustinuta de prof. Ene Irina.

4. Participarea la activităţile de perfecţionare pedagogică şi
de specialitate:
Profesorii au participat la activitățile metodice la nivel de sector si
municipiu.
Toti profesorii ariei au participat la activitatile:
 Conferinta Internationala de la Roma “Diversitate in societatea

cunoasterii”, cu diverse lucrari publicate;
 Participare la programul de formare (60 ore) in cadrul proiectului
educațional "promoțional the Society of knowledge through
education and interdisciplinary research " - Managementul
competentelor in proiectele educationale si in activitatile
extrascolare, în colaborare cu departamentul de Știinte ale
Educației și avizul Inspectoratului Școlar Ilfov;
 Curs pentru acordarea de prim-ajutor
 Activitate umanitara - colectare de jucării -de Craciun

 Prof. Mircea Elena a coordonat- Consiliului Școlar al Elevilor din

CT “Costin D. Nenițescu” si programul “Suntem generația in
mișcare!”, în parteneriat cu Fundația PRAIS

 Prof. Ioana Grosuleac a participat la Simpozionul International de

la Arbanasi,Bulgaria ‘’Teaching Creativity,Thinking and Educational
Management” cu lucrarea ,,Dimensiuni psiho-pedagogice ale
receptarii textului literar” si la Colocviul national cu participare
internationala “Competenta comunicationala si strategiile didactice
ca provocari ale cadrului didactic in societatea educationala
europeana” cu lucrarea “Cat de inteligent trebuie sa fii pentru a
recepta un text literar?”







prof. Ioana Grosuleac a funcționat ca responsabil al
Ariei Curriculare Limba si Comunicare si secretar al
Consiliului de Administratie.
prof. Daniela Constantin a fost secretar al
Consiliului Profesoral.
prof. Mircea Elena este responsabil al comisiei de
coordonare a activitatilor extrascolare.
prof. Buica Valentin este responsabilul Comisiei
Metodice de limbi straine;

Membrii ariei:
Velea Aurelian-Responsabil Arie Curriculară “Om şi societate”
Pavel Ion Paul
Babiuc Loredana
Ivan Gina
Hogaș Alexandru
Capră Răzvan

La nivelul ariei s-a participat la o serie de activități complementare:
-octombrie -2015 – participare la Crosul pe municipiu
-octombrie -2015 -Vizită Observatorul Astronomic
-decembrie 2015 –participarea la acțiunea: “Daruiesti si primesti”
-decembrie 2015- vizita la centrul de copii si batrani” Thabbita”

Doamna profesoară Georgescu Mariana
membru în Programul naţional de marketing social „Suntem generaţia în
mişcare!”
a participat la activitatea metodico-științifică, la nivelul municipiului București,
cu tema ”Modalități de lucru pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor capabili
de performanță în chimie”, organizată de Facultatea de ”Chimie aplicată și știința
materialelor” în parteneriat cu ISMB, în data de 07.12.2015
a participat la activitatea de cerc pedagogic, la nivelul sectorului 3, cu tema ”
Proiectarea didactică din perspectiva unui curriculum centrat pe competențe”, la
Liceul Teoretic ”Benjamin Franklin, în data de 19.10.2015
a participat în calitate de profesor evaluator și membru în Comisia de organizare
și evaluare a Olimpiadei de Chimie faza pe sector 24.01. 2016
a participat la Conferința Internațională DKS 2015, de la Roma, în perioada 21-23
11.2015, organizată de Centrul Cultural Italiano-Român de la Milano
A urmat şi absolvit:
programul de formare (specializare) ”Managementul competențelor în
proiectele educaționale/în activitățile extrașcolare”, organizat de Asociația
Europeană pentru Promovarea Excelenței în Educație și Cercetare AEPEEC
(București), în perioada 02.11.-04.12.2015 (60 ore)
cursul „Acordarea primului ajutor”, organizat de U.S.S.B

Doamna profesoară Niculae Marilena
a participat la şedinţele metodice de specialitate, la
nivel de municipiu şi de sector
a organizat activitatea "Halloween la XI B" împreună cu
elevii clasei iar în perioada Sărbătorilor de iarnă o parte
dintre elevii clasei a XI-a B au participat la programul de
colinde desfăşurat în liceul nostru.
a urmat şi absolvit cursul „Acordarea primului ajutor”,
organizat de U.S.S.B

Membrii ariei:
Prof. Ișfan Liliana - director
Prof. Mitroi Cerasela – responsabil arie
Prof. Buta Otilia- responsabil catedra de Chimie Industrială
Prof, Vasiliu Doina
Prof. Lungu Daniela
Prof. Capraru Cristina
Prof. Nica Mădălina
Prof. Colda Iuliana
Ms. Instr. Poenaru Ștefan
Ms. Instr. Obreja Liviu

 Prof. Mitroi Cerasela
 Membru în Comisia națională de specialitate – domeniul Chimie
Industrială
 Metodist I.S.M.B. – domeniul Chimie Industrială
 Membru în Comisia de elaborare a temelor pentru examenul de
absolvire – nivel 5.
 Indrumător la practica pedagogica a studentilor de la Facultatea de
Stiinta Materialelor
 a participat la cursul “ Acordarea primului ajutor ”
 a participat la cursul “ Managementul competentelor in proiectele
educationale /in activitatile extrascolare ”
 A participat la DKS 2015 International Conference Rome
 A absolvit cursul ”Competență comunicațională si strategiile
didactice in invatamantul european”

 Prof. Buta Otilia
 responsabil Comisia de Orientare si Consiliere a activitatii
dirigintilor
 membru in Comisia de intocmire a schemei orare
 a absolvit masterul la specializarea Controlul si expertiza
produselor alimentare
 a indrumat practica pedagogica a studentilor de la Facultatea de
Stiinta Materialelor
 a participat la cursul “ Acordarea primului ajutor ”
 a participat la cursul “ Managementul competentelor in proiectele
educationale /in activitatile extrascolare ”
 a participat la DKS 2015 International Conference Rome

 Prof. Vasiliu Doina
 Membru C.A.
 Membru în Comisia națională de specialitate – domeniul Chimie
Industrială
 Metodist I.S.M.B. – domeniul Chimie Industrială
 Membrul al C.L.D. – I.S.M.B.
 Membru în Comisia de elaborare a temelor pentru examenul de
absolvire – nivel 5.
 Organizarea unor activități educative extracurriculare si
extrașcolare, (vizită de studiu în parcul IOR cu anul 2A, pregătire
suplimentară pentru examenul de certificare a calificării
profesionale - nivel 5).
 Participarea la simpozionul municipal, organizat de Liceul
Tehnologic ”Theodor Pallady”, București, octombrie 2015

 Prof Lungu Daniela
 responsabil in Comisia pentru pregatire şi instruire practică la
agentul economic şi în atelierele şcoală
 sunt responsabilul Comisiei de Protecţie socială “ Bani de liceu”
 a absolvit masterul la specializarea Controlul si expertiza
produselor alimentare
 a indrumat practica pedagogica a studentilor de la Facultatea de
Stiinta Materialelor
 a participat la cursul “ Acordarea primului ajutor ”
 a participat la cursul “ Managementul competentelor in proiectele
educationale /in activitatile extrascolare ”

 Prof. Nica Madalina

responsabil in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii
responsabilul Comisiei pentru situatii de urgenta
responsabilul Comisiei de intocmire a schemei orare
responsabilul Comisiei de monitorizare interna
a participat la activitati extrascolare impreuna cu elevii clasei 10E:
– vizionare film „James Bond” Mall Iris – octombrie
2015
– vizita la „Casa Experimentelor” 10 ianuarie 2016
 am participat la programul de formare „Managementul
competentelor in proiectele educationale/ in activitatile extrascolare” 2 noiembrie - 4 decembrie 2015
 a participat la cursul „Acordarea primului ajutor” - 4 ianuarie 2016






 Prof Colda Iuliana
 A absolvit cursul de „ Antreprenoriala” in perioada
18.09.2015-25.09.2015, care are 42 de ore , Care face parte
dintr-un proiect POSDRU
 Participare la Cercul Pedagogic de la liceul „Th. Pallady”
tema „Strategii didactice inovative-premisa pentru
eficientizarea invatamantului profesional si tehnic”, in
data de 25.11.2015.
 responsabil cu formarea profesionala continua a
profesorilor

 Prof Căpraru Cristina
 Membru in comisia de examinare la sesiunea de diferente pentru elevii

transferaţi la începutul anului scolar 2015-2016
 Membru in comisia de examinare în cadrul examenului de absolvire a
învăţământului postliceal nivel 5
 a folosit in permanenta evaluarea pentru a conduce la ameliorarea şi
dezvoltarea procesului didactic
 a elaborat indicatori pentru fiecare competenta

Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei
Puncte tari
s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de abandon şcolar; la solicitarea elevului /
dirigintelui, aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică- s-a implementat (în strânsă
colaborare cu Comisia de disciplină) o nouă procedură de sancţionare/ corectare a
comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, absenteism şcolar, comportament
agresiv etc.)
s-a realiza tactivitatea de prevenire si combatere a infractionalitatii si criminalitatii - la clasa a IXa B, in cadrul parteneriatului cu Politia( 26 ianuarie 2016), invitat: Agent sef principal de politie
Mihai Dinu;
s-a desfasurat activitatea de informare privind proliferarea bolilor infecțioase în colectivitate (2
februarie 2016) – invitat: asistent medical Elisabeta Roscut;
s-a desfasura activitatea pentru prevenirea si combaterea violentei, la clasa a IX-a B (4 februarie
2016 )în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism
şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea
sancţiunilor conform regulamentului etc.)
Puncte slabe:
dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar;- dificultăţi de
stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul obligatoriu;dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune

MĂSURI ŞI ACŢIUNI:
Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a

ghidurilor de interviu pentru cadre didactice şi părinţi (pentru:
identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, identificarea
contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali
în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice,
ale părinţilor);
Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din
chestionare;
Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la
necesitatea purtării de către elevi şi profesori a unor semen distincte;
Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea
interioară, a măsurilor şi planurilor de acţiune;
Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;
Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de
prevenire a acesteia, în programarea orelor de dirigenţie;

 Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe
etnobotanice;
 Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi,
membri ai Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi,
reprezentanţi ai Poliţiei;
 Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Asociaţia Părinţilor, între
şcoală şi Poliţia Locala;
 Consilierea individuala şi de grup a elevilor în vederea prevenirii
comportamentelor agresive;
 Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate
fenomenului de violenţă;
 Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri
cu caracter sportiv (fotbal, tenis de masă,volei,baschet);
 Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent;








EVENIMENTE :
In cursul semestrului I, al anului scolar 2015-2016 nu au fost inregistrate
evenimente deosebite, fapte savarsite de elevii unitatii scolare care incalca
ROFUIP si R.I. aplicabil. In acest context ma refer la violente fizice sau violente
verbale majore.
Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu
copii cu probleme de gestionare a comportamentui violent cât şi în general
(activităţi de consilere în orele de întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu
consilierul psiholog al şcolii);
Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru
a nu desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent;
Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul
elevilor, observându-se remedierea comportamentului;

Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi de la
cabinetul de asistenţă psihopedagogică Informare şi consiliere
 1. Cunoaştere şi autocunoaştere
 2. Adaptarea elevilor la mediul şcolar
 3. Adaptarea şcolii la nevoile elevilor în conformitate cu
standardele curriculare
 4. Optimizarea relaţiei elevi-părinţi-profesori
 5. Stil de viaţă sănătos
 6. Prevenirea comportamentelor agresive
 7. Consecinţele abandonului şcolar











Activitati cu conţinut metodico-ştiintific
Cum ii ajutam pe tineri dupa pierderea unei persoane dragi
Consilier pentru dezvoltare personala
Invatand sa traim impreunaSanatatea mintala a copilului de varsta
prescolara
Comunitatile de practica din domeniul educatiei- punti de dialogP
Cum sa treci cu bine prin perioade grele?
Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor
din învăţământul primar pe baza unor analize personalizate
realizate cu instrumente informatice
Cum conectam scoala la subiectele socialmente vii
 Implicarea în proiecte şi programe
Imi aleg singur liceul
Invatand sa traim impreuna

 Pe parcursul semestrului I al anului scolar 2015-2016 s-au constatat

urmatoarele:
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Numărul mare de absenţe nemotivate a atras cu sine:
un număr însemnat de corigenţe
situaţii scolare neîncheiate.
un numar mare de sanctiuni: mustrari, avertismente,
preavize, exmatriculari (1 elev la clasa a XI-a A)
Putem concluziona ca implementarea catalogului virtual
a dus la o scadere semnificativa a numarului de absente
…. dar nu mulțumitor.

Responsabil comisie, prof. Mitroi Cerasela
I. Componenţa Comisiei
Mircea Elena – coordonator proiecte si programe educationale
Buta Otilia – responsabil aria curriculara Tehnologii
Grosuleac Ioana – responsabil aria curriculara Limbă si comunicare
Eftimie Mihaela – responsabil aria curriculara Matematica si stiinte
Velea Aurelian – responsabil aria curriculara Om si societate
DIRECŢII DE ACŢIUNE

aplicarea unor chestionare care să reflecte gradul de satisfacţie a principalilor beneficiari ai

procesului de învăţămant privind oferta educaţională
reactualizarea informaţiilor incluse pe pagina de facebook a şcolii referitor la oferta
educaţională
proiectarea demersului didactic printr-o abordare interdisciplinară, incluzivă şi adaptarea
strategiilor didactice la nivelul si specificul clasei , centrarea evaluării pe competente, nu pe
reproducerea de cunostinte
utilizarea unor instrumente specifice de inregistrare a progresului scolar la fiecare disciplina
monitorizarea activitatii elevilor corigenti
consilierea cadrelor didactice nou venite/ fara definitivat, cu accent pe utilizarea strategiilor
didactice adaptate nivelului colectivului de elevi, accesibilizarea continuturilor si formarea
competentelor specific
constituirea unei echipe de formatori , prin implicarea cadrelor didactice cu experienţă la
catedră
monitorizarea aplicării planului remedial conceput în urma analizei rezultatelor la simularea
judeţeană
conceperea programului de pregătire pe grupe valorice

În ceea ce privește activitatea extrașcolară desfășurată la Colegiul Tehnic „Costin D.
Nenițescu”, s-a pus accent pe activităţi care vizează dezvoltarea personală a elevului,
integrarea elevilor de clasa a IX-a în cadrul liceului, relaţionarea acestora cu cei mai mari
și sensibilizarea tuturor elevilor la nevoile societăţii de azi.
A. PROGRAME IMPLEMENTATE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ (APRECIERI,

DISFUNCŢIONALITĂŢI)
1. PROGRAMUL INTERNAȚIONAL „COMPANIA” (în parteneriat cu JUNIOR ACHIEVEMENT
ROMÂNIA)




Elevi implicaţi: clasele: XI B, XII B
Profesori coordonatori: Otilia Buta, Elena Mircea
Rezultate: -în derulare.

2. PROGRAMUL EXTRACURRICULAR DE MARKETING SOCIAL “SUNTEM GENERAŢIA ÎN

MIŞCARE!”(GIM) ediția a II-a– inițiat de Fundaţia PRAIS și implementat în școli din Bucureşti,
Ploieşti, Brașov, Cluj Napoca și Timișoara.
B. ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT (CU AMBASADE/CENTRE
CULTURALE/CCD/ISMB/CU ONG – URI/ALTE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT /ALTE INSTITUȚII
CARE S-AU DERULAT ÎN UNITATATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/ÎN ALTE UNITĂȚI - APRECIERI,
DISFUNCŢIONALITĂŢI)
PROTOCOALE, ACORDURI DE COLABORARE ȘI PARTENERIATE

 C. PROGRAME/ PROIECTE /ACTIVITĂȚI

EDUCATIVE (ALE UNITĂŢII DE
ÎNVĂŢĂMÂNT/ALE ISMB CARE S-AU DERULAT ÎN
ALTE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT- APRECIERI,
DISFUNCŢIONALITĂŢI)
 D. ALTE ACTIVITĂŢI
- 1.„ZIUA LIMBILOR STRĂINE”:
Perioada: 26 septembrie 2015
Responsabili: Catedra de limbi străine
Elevi implicaţi: elevii selectați din clasele IX-XII

 PARTICIPĂRI LA ACTIVITATĂȚI METODICO-ȘTIINȚIFICE/CERCURI
PEDAGOGICE
 Prof. Elena Mircea - participare la Cercul Pedagogic organizat la Colegiul
Național „Gheorghe Șincai” (octombrie 2015);
 Prof. Gina Ivan - participare la lecția deschisă de la Colegiul Tehnic ,,Mihai
Bravu” (-27.11.2015);
 Prof. Simona Angela Bâltac - participare la Cercul Pedagogic organizat la
Colegiul Național „Matei Basarab” (1 februarie);si la SIMPOZIONUL
MUNICIPAL „FASCINANTA MATEMATICĂ” la Colegiul Național „Victor
Babeș”cu lucrarea ”Mijloace moderne de învățare”(7 decembrie 2015).
 Prof. Mariana Georgescu
- a participat la activitatea metodico-științifică, la nivelul municipiului București,
cu tema ”Modalități de lucru pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor
capabili de performanță în chimie”, organizată de Facultatea de ”Chimie
aplicată și știința materialelor” în parteneriat cu ISMB (07.12.2015);
 ELABORARE DE CĂRȚI/LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE Prof. Angela Simona Bâltac
a făcut parte din comitetul de reeditare a culegerilor de matematică pentru
liceu cordonate de profesorii Petre Simion şi Vasile Dilimot-Niţă (septembrie
2015).

Activitati

 ORGANIZAREA OLIMPIADELOR ȘCOLARE – ETAPA PE ȘCOALĂ
 - LIMBA ENGLEZĂ
- Responsabili: Elena Mircea, Irina Natașa Ene
- Rezultate: participare
 - MATEMATICĂ – CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ”ADOLF
HAIMOVICI” - 6 elevi (4 calificati la faza pe sector): Doncea Elena (IX A),Duma
Mario(IX A), Nedelescu Andreea (IX C), Dumitrescu Irina (X C)
 OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ TEHNICĂ
 Stan Mihai (XI C), Niculescu Gabriel (XI C)
 Ghighi Andreea (XII B), Nistor Andreea (XII B)
 APLICAȚIE PROIECT “JOBS” (ianuarie 2016) – echipa de proiect: Liliana Ișfan,
Elena Mircea, Otilia Buta
 E. REZULTATE/PARTICIPARE LA CONCURSURI, PARTICIPĂRI ALE ELEVILOR CU
LUCRĂRI LA EXPOZIȚII/SIMPOZIOANE ETC.
 ARIA MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
 PROF. BÂLTAC ANGELA SIMONA
 - locul II la expozitia internațională-Concurs „Tradiții de iarnă”-EUROPA-ROMANIAREPUBLICA MOLDOVA) - decembrie 2015 (20 de elevi)
 ARIA OM ŞI SOCIETATE, ARTE; EDUCAŢIE FIZICĂ
 Prof. Gina Ivan – Educație fizică
-23.10.2015 – participare la Crosul pe municipiu
-24.10.2015 - Campionatul de fotbal pe sector
-13.11.2015 - Campionatul de baschet pe sector
-15.01.2016 - Campionat șah
22.01.2016 - Campionat de tenis de masă

PUNCTE TARI:
existența unei viziuni unitare asupra activităților educative
școlare și extrașcolare;
realizarea documentele specifice activității de planificare a
activității educative: Planul managerial al coordonatorului
educativ, Programul activităților educative şcolare şi extraşcolare;
s-au constituit comisiile și subcomisiile educative, s-au elaborat
programele de activitate ale acestora, s-au stabilit
responsabilitățile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face
evaluarea/feed-back-ul;
s-au identificat prioritățile activității educative, în funcţie de
etosul şcolii;
permanent s-a reactualizat punctul de informare din şcoalăreferitoare la activitatea
educativă şcolară și extraşcolară, facilitandu-se astfel o mai bună
cunoaștere a acestui tip de activități.

PUNCTE SLABE:
lipsa de implicare a elevilor în activitățile educative și extrașcolare;
sarcinile numeroase care revin profesorilor duc la o suprasolicitare a
acestora în detrimentul actului educativ;
încheierea de parteneriate educaționale, de catre unii profesori, fară
avizul consilierului educativ, precum și neinformarea la timp despre
aceste parteneriate și activitățile din cadrul lor;
refuzul părinţilor de a se implica în activitățile școlii, dezinteresul
multora dintre ei privind anturajul şi preocupările copiilor lor.
Evaluarea activităţilor educative presupune instrumente precise,
elemente de cuantificare etc.
Rezultatele muncii educative sunt sintetizate de obicei prin elementul
„starea disciplinară”, dar multe dintre rezultatele muncii educative devin
vizibile după intrarea tinerilor în viață: devin sau nu devin oameni de
valoare, au sau nu au principii și valori.

Raportul a fost intocmit pe baza rapoartelor de activitati
elaborate de responsabilii ariilor curriculare si ai comisiilor
metodice,
El reflecta sintetic activitatea educativa școlară si
extrașcolara desfășurată de-a lungul semestrului I an școlar 2015
– 2016.

„Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică
și demonstrează. Profesorul perfect inspiră.” —
William George Ward

