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Prezentul raport este întocmit conform reglementărilor Legii Educaţiei Nr 1/ 2011 cu 

modificările și adăugirile ulterioare . 

Raportul privind starea şi calitatea învăţământului este prezentat în ședința Consiliul 

profesoral nr.27/19.09.2018, analizat şi dezbătut , conform art. 21 alin.1 lit.h și art. 58 lit.a. din 

Regulamentul –cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat 

prin OMEN 5079/2016.      

 Consiliul de Administraţie avizează  acest raport în procesul verbal nr.238/20.09.2018.  

Raportul privind starea şi calitatea învăţământului este prezentat şi în Consiliul reprezentativ al 

părinţilor, conform art. 21 alin.1 lit.h din Regulamentul –cadru de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEN 5079/2016.      
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1. RESURSE UMANE 
1.1  Personal didactic și nedidactic 

 

Total cadre 

didactice 
85 

Total personal didactic 

auxiliar 
10 Total personal nedidactic 15 

Funcții de 

conducere 
3 

Secretar 

Analist programator 

Laborant 

Bibliotecar 

Administrator financiar 

Administrator de 

patrimoniu 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

Îngrijitoare 

Paznici 

Mecanic 

Fochist 

7 

5 

1 

2 

 

 

 

Postul 

/catedra 

GRAD DIDACTIC STATUT 

I II def deb dr Titular Detaşat Suplinitor Pensionar Asociat 

Profesor  27 8 11 1 9 47 1 11 2 1 

Învăţător 14 4 1 4 0 17 0 4 2 0 

TOTAL 41 12 12 5 9 64 1 15 4 1 

 

 

 Număr de posturi didactice: 81,73 

 Raport număr elevi / număr cadre didactice : 17,58 elevi/ 1 cadru didactic 
 

 

1.2 Elevi 

Evidenţa elevilor în anul şcolar 2017 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

Înscrişi 

la 

început 

de an 

şcolar 

Rămaşi la 

sfârşitul 

anului școlar 

Promovaţi Repetenți 

 

Abandon 

școlar Exmatriculaţi 

  %  %  %  %  % 

Primar 649 649 100 647 99,69 2 0,31 - - - - 

Gimnaziu 382 380 99,47 370 97,36 9 2,36 1 0,28 - - 

Liceu 466 466 100 462 99,14 2 0,42 - - 2 0,44 

Total 1497 1495 99,86 1479 98,79 13 0,86 1 0,06 2 0,32 
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Promovabilitatea  

în anul şcolar 2017 – 2018 
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Situația școlară la sfârșitul  

anului școlar 2017 – 2018 

 
1. Nivel gimnazial 

 

Clasa Total  

elevi 

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

5A 27 0 0 0 4 23 0 - 

5B 24 0 0 0 11 12 1 1 

5C 24 0 0 6 8 9 0 1 

6A 24 0 0 0 4 18 2 - 

6B 31 0 0 3 12 17 0 - 

6C 17 0 0 0 9 5 0 - 

6D 25 0 1 1 7 9 0 2 

7A 30 0 0 0 4 25 1 - 

7B 23 0 0 1 10 7 1 1 

7C 26 0 0 1 5 10 1 4 

7D 24 0 0 5 5 3 0 - 

8A 23 0 0 4 4 15 0 - 

8B 28 0 0 0 0 21 7 - 

8C 21 0 0 5 9 7 0 - 

8D 25 0 1 5 8 7 0 - 

Total 372 0 2 31 100 188 12 9 
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EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

2. Nivel liceal 

 

 

Clasa Total  

elevi 

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

IX 117 14 6 47 44 6 - 

X 112 6 5 15 46 40 - 

XI 112 0 6 26 49 31 2 

XII 123 0 9 49 46 20 - 

Total 464 20 26 137 185 97 2 

 

 

 

 

 

2. BURSE ȘCOLARE 

Semestrul în I-îi Burse 

sociale 

Burse 

transport 

Burse 

medicale 

Burse 

orfan 

Burse 

performanță 

Burse merit 

Primar 16  1 4   

Gimnaziu 13  1 6 3 181 

Liceu 7 26 5 8 4 116 

Semestrul a II-lea       

Primar 14  2 5   

Gimnaziu 11  - 6 1 243 

Liceu 3 7 4 8 3 177 

 

 

Nivel Tip bursă 

Burse 

sociale 

Burse 

transport 

Burse 

medicale 

Burse 

orfan 

Burse 

performanță 

Burse 

merit 

Primar 30  3 9   

Gimnazial 24  1 12 4 424 

Liceal 10 33 9 16 7 293 

TOTAL 64 33 13 37 11 717 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

3. ABSENTEISMUL 
 

 

TABEL CU ABSENȚELE ELEVILOR PE CLASE 

  

Nr. 

crt. 
DIRIGINTE CLASA 

NR. 

ELEVI 

ABSENȚE 

TOTAL 

ABSENȚE 

NEMOTIVATE 

1 AMBROSE ADRIANA PA 29 0 0 

2 BADEA LILIANA PB  28 0 0 

3 DONIGA SIMONA PC 29 91 59 

4 BADEA CRISTIAN PD 22 0 0 

5 BOGDAN MARA IA 28 27 0 

6 CARAGEA GABRIELA IB 27 0 0 

7 GHEORGHE MARIA IC 24 179 5 

8 TANASE DANIELA ID 29 0 0 

9 TUDORAN MIRELA IE 22 0 0 

10 GANGU ALINA 2A 32 65 51 

11 MICLEA EUGENIA 2B 31 63 0 

12 ROMAN FLORENTINA 2C 30 17 17 

13 STATICA ECATERINA 2D 30 20 0 

14 GOGOR PETRONELA 2E 21 16 0 

15 BACIU FLORINA 3A 32 37 0 

16 NECULA MIHAELA 3B 33 0 0 

17 SPIREA IZABELA 3C 32 0 0 

18 PATRASCU ANCA 3D 33 0 0 

19 GUINEA VIOLETA 3E 27 0 0 

20 RADU ADA 4A 32 385 196 

21 

EL NAKOURI 

FLORENTINA 4B 26 7 0 

22 STANESCU GETA 4C 29 516 0 

23 IONITA MONICA 4D 23 59 0 

Total I-IV 649 9 1482 328 

      

1 DAVIDESCU DANIELA 5A 27 496 12 

2 UNGUREANU MARIA 5B 25 652 37 

3 GRIGORE GEORGIANA 5C 24 1498 676 

4 BELABED GINA 6A 24 436 130 

5 DOBRICA GEORGIANA 6B 32 342 35 

6 CRISTEA VALENTINA 6C 17 343 78 

7 APOSTU DANIELA 6D 27 761 304 

8 

SACHELARESCU 

CRISTIANA 7A 31 491 52 
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Nr. 

crt. 
DIRIGINTE CLASA 

NR. 

ELEVI 

ABSENȚE 

TOTAL 

ABSENȚE 

NEMOTIVATE 

9 ENE MIHAELA 7B 26 453 253 

10 ARMEANCA DORINA 7C 27 1614 701 

11 MAYER HENRIETTA 7D 24 831 203 

12 ISPAS BEATRICE 8A 23 748 127 

13 POPA LUMINITA 8B 28 713 8 

14 UNGURU SIMONA 8C 22 1056 302 

15 IORDAN IONELA 8D 25 849 209 

TOTAL V-VIII  382 11283 3127 

      

1 LAZAR STEFANIA 9A 28 777 130 

2 ALBU VIOREL 9B 30 1711 415 

3 DAN SORIN 9C 29 934 307 

4 BUGHEANU MIHAELA 9D 30 2153 449 

5 OPREA MONICA 10A 28 803 423 

6 BOJOAGA RALUCA 10B 25 1329 452 

7 OLTEANU CONSTANTA 10C 30 2330 392 

8 TURCU SIMONA 10D 29 1771 679 

9 PATRASCU ELENA 11A 15 1463 313 

10 DRAGOMIR DANA 11B 17 1103 318 

11 VELICU CARMEN 11C 23 1848 1017 

12 SANDULEASA MERY 11D 31 1448 241 

13 POPESCU MIHAELA 11E 26 3259 747 

14 BOIANGIU MILENA 12A 24 1469 673 

15 NUTICA EUGEIA 12B 18 938 396 

16 GEORGESCU CRISTINA 12C 26 1925 287 

17 VOICU DIANA 12D 28 3228 814 

18 BARB ANA-MARIA 12E 29 4002 294 

TOTAL IX-XII 466 32491 8347 
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EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

 

TABEL CU ABSENŢELE ELEVILOR PE NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

 

NIVEL 

Nr. 

elevi 

Total 

absente 

Total absenţe 

nemotivate 

Absenţe/elev Absenţe 

nemotivate/elev 

PRIMAR 649 1482 328 3.17 0,50 

GIMNAZIU 382 11283 3127 30.08 8,18 

LICEAL 466 32491 8347 69.57 17,91 

TOTAL  1497 45256 11802 30.39 7,88 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

TABEL CU ABSENŢELE ELEVILOR ÎN INTERVALUL 2014-2018 

 

AN ŞCOLAR  

 NR. 

ELEVI 

TOTAL 

ABS 

ABS./ELEV ABS. 

NEMOT 

ABS 

NEM/ELEV 

2014-2015 1538 61966 40.30 17973 11.68 

2015-2016 1521 49701 32.67 15027 9.88 

2016-2017 1485 50005 33.67 13180 8.88 

2017-2018 1497 45256 30.39 11802 7.88 
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EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

4. STATISTICĂ  ELEVI CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE 

 

Autoritatea 

parentală delegată 

Nr. copii pe 

nivele de 

școlarizare 

Nr copii pe nivele de 

școlarizare 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 DA (grad 

rudenie) 

NU Primar Gimnazial Liceal  

25 

2 3 0 5 15 2 5 – 

Bunica 

1 – 

Mătușa 

1 - Frate 

2 1 6 18 

 

* 

1. Ambii părinți plecați la muncă în străinătate; 

2. Mama părinte unic susținător, plecată la muncă în străinătate; 

3. Tatăl părinte unic susținător, plecată la muncă în străinătate; 

4. Doar mama e plecată la muncă în străinătate; 

5. Doar tatăl e plecat la muncă în străinătate; 

6. Copil revenit în țară în acest an, care a experimentat o perioadă de ședere în străinătate. 

 

5. STATISTICĂ ELEVI DE ALTE ETNII 
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Total 

IX 5/117 

 

15 

X 2/112 

XI 4/112 

XII 4/123 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

 

 

6. STATISTICĂ ELEVI CU CES 

 

Nivel de studiu 
Nr. elevi cu CES/ 

Nr. elevi nivel de școlarizare 
Total 

Primar 3/649  

6/1497 Gimnazial 1/382 

Liceal 2/466 

 

 
 

 

7. PROIECTE,  PROGRAME ȘI PARTENERIATE 

 

- proiect international care are ca obiectiv cresterea procentului de elevi care termina cursurile 

liceale si imbunatatirea rezultatelor la examenul de bacalaureat : in cadrul proiectului 

ROSE – “Scoala – primul pas catre cariera” ,  proiect coordonat de prof: Pavel Liviu, 

Turcu Simona, Cristina Georgescu si contabil sef Stroi Liliana;  

- proiect international ERASMUS - “ VideoLearning for Education” , care are ca 

obiectiv cresterea atractivitatii lectiilor de matematica in vederea sporirii interesului elevilor, 

proiect coordonat de prof. Pavel Liviu Paul, Oprea Monica, Georgescu Marinela si Florea 

Constantin; 

-  “Chimia- prietena copiilor”, care are ca obiectiv schimbarea atitudinii elevilor fata de 

studiul chimiei in scoala, prof. Georgescu Cristina si Velicu Carmen – septembrie – 

noiembrie 2017; 

-  “Science4you” cuprins in C.A.E.N. pozitia 162 , echipa de proiect prof. Turcu Simona, 

Iordan Ionela, Georgescu Cristina, Barb AnaMaria, Sanduleasa Mery Catalina – septembrie 

2017- ianuarie 2018; 
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-  “Sa invatam sa traim sanatos fara tutun”, proiect din Calendarul de Activitati al 

Municipiului Bucuresti – prof. Iordan Ionela, Bojoaga Raluca, septembrie 2017 – ianuarie 

2018; 

- participare in proiectul “Decor Urban” – prof. Turcu Simona si Georgescu Cristina, 

octombrie – noimebrie 2017; 

- activitatea de diseminare “Flipped- classroom methology,, in cadrul proiectului Erasmus ,, 

VideoLearning for Education” -  ianuarie 2018; 

- participare în cadrul proiectului “SEIF – scoala de bani” organizat de Disruptive Thinking 

si BCR – decembrie 2017; 

- sustinere de lucrari si participare la Simpozionul Anual National “Educatie pentru un mediu 

curat” – prof. Iordan Ionela, noiembrie 2017; 

- publicare de articole  in Revista de Fizica si Chimie – prof. Turcu Simona, septembrie si 

decembrie 2017; 

- Clubul European, coordonat de doamna prof. Negoiță-Boiangiu Milena Daniela; 

- Proiectul "Lessons about Tolerance" 

Parteneriate/Proiecte/Concursuri învățământ primar: 

- Secția 20 Poliție 

- Editura Edu și Asociația Educrates 

- Junior Achievement România 

- Circul Metropolitan București 

- Editura Paralela 45 

- Concurs scolar Gazeta matematică 

- COMPER – Concurs național de competență și performanță – participare la 

Concursurile de Limba și literatura română și Matematică (19.01, 26.01. 2018)  – toate 

cadrele 

- Mind Lab – proiect și curs implementat de  Mind Group –  International Community 

for Cooperation in Education  

- SETS – Și eu trăiesc sănătos  

- Clubul de lectură – editura Booklett  

 

8. FORMARE ȘI  DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

În decursul semestrului în-I-îi, an şcolar 2017 - 2018, cadrele didactice au fost îndrumate spre 

tipul de formare continuă cel mai potrivit, raportat la nevoile individuale şi la necesităţile şcolii. 

Cadrele didactice au participat la activităţiile comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice, la cursuri 

de perfecţionare etc.  

a.     Grade didactice 

 1 cadru didactic – susținerea inspecției în vederea înscrierii la examenul de definitivat; 

1 cadru didactic – înscriere susținere inspecții pentru obținerea Gradului II 

3 cadre didactice - înscriere susținere colocviu și inspecții pentru obținerea Gradului I 

b.     Cursuri de formare și  perfecționare 

Nr. 

Crt. 

Cursuri de formare și  perfecţionare Furnizor Categoria de 

personal 

1. Gestionarea sistemului informatic al 

unităților școlare 

CCD 1 analist 

programator 

1 administrator 

financiar 
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2. Seif – Școala de bani BCR 35 personal 

didactic și 

auxiliar 

3. “Flipped- classroom methology,, Proiectul internațional 

Erasmus ,, VideoLearning for 

Education” LTMP 

28 cadre didactice 

4. ,,Școala durabilă - componenta a 

educatiei pentru viitor” 

CCD 2 cadre didactice 

5. Cursuri de abilitare curriculară la 

disciplina Istorie, clasa a V-a. 

ISMB 

CCD 

2 cadre didactice 

6. Activitate de formare: Implementarea 

sistemului de control intern managerial 

la nivelul unitatilor scolare. 

 

 1 cadru didactic 

7. Evaluator de competente profesionale 

ale cadrelor didactice din invatamantul 

pre universitar. 

 

CCD 1 cadru didactic 

 

În semestrul I al anului scolar 2017 -  2018 activitatea de formare si perfecţionare continuă a 

cadrelor didactice din unitatea noastră  a avut ca obiective   

1. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;  

2. Ridicarea  standardelor de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor 

către şcoala noastră şi spre performanţă;  

3. Implementarea de metode noi, interactive in procesul de predare – invatare. 

 

Activitatile comisiei de formare au fost : 

- Intocmirea raportului de activitate al comisiei de dezvoltare profesională şi formare continua 

pentru anul şcolar 2016 – 2017 

- Realizarea analizei de nevoi privind perfecţionarea personalului in anul scolar 2017-2018 

- Intocmirea planului managerial şi a planului operational 

- Primirea, verificarea si analizarea dosarelor depuse in vederea echivalarii in credite profesionale 

transferabile 

- Actualizarea bazei de date privind activitatea de formare profesionala pentru anul scolar in curs 

- Prezentarea ofertei de formare 

- Participarea la programe de formare continua in management educational 

 

In vederea realizarii obiectivelor propuse  s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

- participarea la consfatuirile de inceput de an -  septembrie 2017 

- participarea la activitatile metodice pe sector si pe municipiu noiembrie2017 -  ianuarie 

2018 

- elaborarea unui proiect international care are ca obiectiv cresterea procentului de elevi care 

termina cursurile liceale si imbunatatirea rezultatelor la examenul de bacalaureat : in cadrul 

proiectului ROSE – “Scoala – primul pas catre cariera” , proiect coordonat de prof: Pavel 

Liviu, Cadaru Manuela, Turcu Simona, Cristina Georgescu si contabil sef Stroi Liliana  
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- elaborarea unui proiect international care are ca obiectiv cresterea atractivitatii lectiilor de 

matematica in vederea sporirii interesului elevilor – “ VideoLearning for Education” – 

proiect coordonat de prof. Pavel Liviu Paul, Oprea Monica, Georgescu Marinela si Florea 

Constantin 

- elaborarea si participarea la activitati in cadrul proiectului “Chimia- prietena copiilor”, care 

are ca obiectiv schimbarea atitudinii elevilor fata de studiul chimiei in scoala – prof. 

Georgescu Cristina si Velicu Carmen – septembrie – noiembrie 2017 

- elaborarea proiectului “Science4you” cuprins in C.A.E.N. pozitia 162 – Turcu Simona, 

Iordan Ionela, Georgescu Cristina, Barb AnaMaria, Sanduleasa Mery Catalina – septembrie 

2017- ianuarie 2018 

- elaborarea si participarea la activitatile proiectului “Sa invatam sa traim sanatos fara tutun”, 

proiect din Calendarul de Activitati al Municipiului Bucuresti – prof. Iordan Ionela, Bojoaga 

Raluca, septembrie 2017 – ianuarie 2018 

- participare in proiectul “Decor Urban” – Turcu Simona si Georgescu Cristina, octombrie – 

noimebrie 2017 

- 28 de cadre didactice au participat la activitatea de diseminare “Flipped- classroom 

methology,, in cadrul proiectului Erasmus ,, VideoLearning for Education” -  ianuarie 2018 

- 35 de cadre didactice au participat la activitatile educative din cadrul proiectului “SEIF – 

scoala de bani” organizat de Disruptive Thinking si BCR – decembrie 2017 

learning for education,, in ian. 2018 

- Disruptive Thinking si BCR, 

- 2 cadre didactice auxiliare au participat la cursuri de formare in specialitate: Dumitru Mihai 

Ionica, informatician si Stroi Liliana, contabil sef 

- 1 cadru didactic beneficiat de echivalarea a 90 credite profesionale transferabile in urma 

obtinerii gradului didactic II – Bugheanu Mihaela 

- 1 cadru didactic este inscris in vederea obtinerii definitivarii in invatamant – Guinea 

Viorela, profesor pentru invatamantul primar 

- 1 cadru didactic este inscris pentru sustinerea gradului didactic – Negoita Boiangiu Milena, 

profesor informatica 

- 3 cadre didactice au sustinut colocviul si sunt inscrise la gradul didactic I – Ionescu 

Alexandru, profesor educatie fizica, Majer Henrieta, profesor educatie fizica, Sanduleasa 

Mery Catalina, profesor de limba romana 

- 1 cadru didactic este inscris la doctorat – Georgescu Cristina AnaMaria, profesor de chimie 

- sustinere de lucrari si participare la Simpozionul Anual National “Educatie pentru un mediu 

curat” – prof. Iordan Ionela, noiembrie 2017 

- publicare de articole  in Revista de Fizica si Chimie – prof. Turcu Simona, septembrie si 

decembrie 2017 

 

In urma analizarii activitatii desfasurate in semestrul în I-îi se pot trage urmatoarele concluzii : 

- suportul directiunii scolii in vederea participarii la cursuri de formare / perfectionare in tara si 

strainatate  

- un interes sporit al cadrelor didactice fata de cursuri non-formale; 

- cresterea numarului de cadre didactice care participa in proiecte internationale  

- alegerea  unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de dezvoltare personala 

- multe cadre didactice nu participa la cursurile de formare ale C.C.D. sau altor parteneri 

datorita costurilor ridicate ale acestora si a fondurilor insuficiente alocate in acest scop. 
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9. ACTIVITATEA INSTRUCTIV  EDUCATIVĂ 

  Activitatea desfăşurată de către profesori s-a concretizat în  situaţia şcolară semestrială, în  

rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri și competiții de specialitate, precum și la 

activitățile extrașcolare. 

 Deasemenea, se remarcă implicarea cadrelor didactice într-o varietate de activităţi cu 

caracter specific: 

 cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică oficială şi a finalităţilor pe niveluri 

educaţionale;  

 asigurarea calităţii educaţiei în şcoală;  

 stabilirea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice ale elevilor, ca urmare a 

consultării acestora și a beneficiarilor indirecți; 

 aplicarea sistemului de evaluare intern şi extern;  

 proiectarea activităţii didactice în conformitate cu regulamentele în vigoare; 

 parcurgerea ritmică a materiei, conform programelor analitice şi planificărilor; 

 evaluarea şi selectarea manualelor şcolare; 

 elaborarea şi aplicarea testelor iniţiale; 

 folosirea eficientă a bazei materiale a LTMP (laboratoare, bibliotecă, calculatoare, video-

proiectoare etc.) 

 utilizarea calculatorului în activităţile cu elevii; 

 participarea la consfătuirile cadrelor didactice; 

 selecţia şi pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare, pentru 

examenele naţionale etc. 

 

 

 

9.1. COMISII METODICE 

 

COMISIA METODICĂ A CLASELOR PREGĂTITOARE 

A. Managementul comisiei metodice 

Pe parcursul anului şcolar 2017/2018, Comisia metodică a învăţătorilor claselor pregătitoare 

şi –a propus următoarele obiective: 

-Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale și a 

tuturor documentelor curriculare necesare desfășurării un proces educativ de calitate); 

-Parcurgerea ritmică a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; 

-Folosirea la clasă a tuturor formelor de activitate: individuală, în perechi, de grup;  

-Organizarea de activităţi extracurriculare; 

-Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea accesului la 

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

-Utilizarea metodelor tradiționale și alternative în procesul de evaluare; 

-Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste; 

-Colaborarea permanentă între şcoală și familie pentru realizarea scopurilor propuse. 

Planificările calendaristice și proiectarea unităților de învățare s –au realizat în concordanță 

cu precizările  existente în ghidurile metodologice și respectându-se planurile cadru și   programele 

școlare. 

Schemele orare au fost întocmite respectându-se caracteristicele colectivelor de elevi  și 

raportate la nevoile claselor coordonate de cele patru cadre didactice. 
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Resursele temporale au fost corect repartizate pentru fiecare unitate de învatare în parte, 

făcându-se posibilă o evaluare eficientă la perioade scurte de timp și stabilirea unui plan  remedial 

daca se impunea. 

Planificarea a fost personalizată și a reflectat specificul clasei la care s-a lucrat, dar a  ținut 

cont și de caracteristicile psihopedagogice ale colectivului și de nivelul de cunoștințe, priceperi și 

deprinderi. 

Toate cadrele didactice au parcurs ritmic conținuturile de învățare,în conformitate cu ceea ce 

și-au planificat, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de 

învăţământ,  conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea 

didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care 

există între  obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi 

evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea 

şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea conținuturilor la fiecare disciplină de învăţământ 

pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării, cadrele didactice au 

adoptat strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, 

creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare,  

problematice.  

Analizând activitățile desfășurate la clasă,  în cadrul comisiei metodice, s-au constatat 

urmatoarele aspecte: 

-Pregătirea foarte bună din punct de vedere științific și metodic pentru activitate, pregătire ce a fost 

apreciată cu calificativul Foarte bine în  cadrul inspecțiilor de specialitate organizate in semestrul al 

II-lea pentru doamnele învățătoare Ambrose Adriana, Badea Liliana și Doniga Maria Simona și cu 

calificativul Bine, acordat învățătorului debutant Badea Cristian ; 

-Temele abordate la lecție au fost în conformitate cu ceea ce era prevăzut în planificarea 

calendaristică și în proiectarea unității de învățare; 

-Exista corelație între tema lecției, obiective, sarcini de învățare și strategii didactice folosite; 

-Sarcinile de învățare au fost diverse, permițând elevilor să aplice în contexte cât mai variate ceea ce 

au învățat; 

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat : 

-Programe artistice-serbări şcolare (1 Decembrie,Crăciun, Ziua mamei, sfârsit de an şcolar).  

-Activități specifice participării la Simpozionul Național "Edu - Proiectare didactică și management 

european în spațiul românesc", editia a IV-a, decembrie 2017. (d-na Liliana Badea); 

-Concursul Naţional Comper, în parteneriat cu Fundația pentru științe și arte Paralela 45- clasele 

pregătitoare A, B, C, 

- Concursul Naţional „Micii exploratori”,  în parteneriat cu Editura Nomina-clasele pregătitoare B și 

C; 

-Concursul „Gazeta matematică junior”, în parteneriat cu Editura Didactica Publishing House- 

clasele pregătitoare A, B, C; 

- Participarea cu elevii la acțiuni derulate de alte unități furnizoare de educație partenere: activități 

derulate în colaborare cu medicul stomatolog al școlii în vederea formării de deprinderi corecte de 

igienă dentară și cu Secția 20 Poliție pentru a forma comportamente civice dezirabile; 

-Excursii și tabere școlare; 

-Activități sportive, incluse în programul „Și eu trăiesc sănătos”-toate clasele pregătitoare 

-ateliere de lucru ce au avut ca temă comunicarea relațională, în parteneriat cu psihoterapeutul Oana 

Văideanu( d-na Liliana Badea); 
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În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s–a 

centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându -se prin utilizarea 

preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la 

experienţele copiilor. 

S-au dezbătut, în cadrul ședințelor comisiei metodice, teme de actualitate, care facilitează 

optimizarea desfășurării procesului instructiv-educativ și s-a elaborat un plan de acțiuni cu scopul de 

a perfecționa activitatea colegului debutant(asistente la clasă, împărtășirea de exemple de bune 

practici):  

 

Integrarea activităților practice în activitatea instructiv-educativă desfășurată la clasă   

Fiecare cadru didactic are o mapă a învăţătorului care cuprinde: planuri cadru pentru fiecare 

clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi proiectarea 

unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi formativă. 

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 

permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi echipa managerială.  

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă, rezultatele 

acestei colaborări fiind concretizate în aprecierea Corpului de inspectori prezent în școala noastră.  

La solicitarea echipei de manageri, cadrele didactice din clasa pregătitoare, Badea Liliana și 

Doniga Simona au participat la supravegherea elevilor la ENVI. 

  

B. Eficacitatea educaţională 

S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 

familiarizarea cu diferite activităţi de predare și evaluare. 

Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică 

asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor lor. Evaluarea sumativă a 

cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul realizat. 

La finalul anului școlar au fost întocmite Rapoarte de evaluare pentru fiecare elev și au fost 

organizate întâlniri cu părinții pentru discutarea acestora. 

C. Managementul calităţii 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, este 

necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar 

activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire -formare şi curriculum. 

În multe cazuri, cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învăţarea în clasă, s-a creat 

un climat favorabil învăţării , elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi.  

S-au desfăşurat activităţi extracuriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul 

construirii de relaţii bune în şcoală, s-a încercat şi realizat în unele cazuri modificarea, dezvoltarea şi 

perfecţionarea stilului didactic al dascălilor cu scopul de a se îndeplini obiectivele propuse. 

 

COMISIA METODICĂ A CLASELOR A II-A 

 

Membrii comisiei au fost preocupaţi, încă de la începutul semestrului I, de studierea, 

asimilarea şi aplicarea conceptelor şi direcţiilor din Curriculum Naţional şi a noilor programe. 

S-a urmărit corelarea obiectivelor şi a conţinuturilor cu realitatea cotidiană, selectarea 

acestora pe principiul calităţii şi nu al cantităţii, aplicarea Planului cadru de învăţământ şi a 

programelor şcolare pt cls. a II-a, aprobate, cât şi a altor documente legate de reforma 

învăţământului. 
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 În urmă dezbaterii metodologiei proiectării didactice, plecând de la obiectivele de referinţă, s-

au întocmit planificările calendaristice pe unităţi tematice, la toate materiile şi schemele orare. S-a 

ţinut cont de următorii factorii: obiective, activităţi, evaluare, resurse. 

 Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic în conformitate cu ceea ce şi-au planificat, 

aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ,  conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi tematice. 

  

 În cadrul Comisie metodice a cls a II-a s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

 

  Activitatea metodico-ştiinţifică: 

 septembrie: Stabilirea tematicii şi a obiectivelor aferente în concordanţă cu curriculum-ul 

şcolar; prezentarea planului managerial; Stabilirea sarcinilor membrilor com, metodice - 

dezbatere 

 octombrie: Discutarea notei de probleme privind evaluarea inițială, activ. coordonată de               

d-na prof. Roman 

-   Stabilirea testelor la nivel de comisie metodică, aplicarea testelor: membrii comisiei 

- Realizarea raportului, a măsurilor necesare, a planurilor individuale de învățare/ dezvoltare: 

membrii comisiei 

 noiembrie: ,,Rolul și locul auxilarelor școlare în cadrul orelor de curs” – dezbatere, activ. 

coordonată de d-na prof. Stătică 

 decembrie: ,,Learning by teaching. Metode active de învățare”- prezentare ppt, activ. 

coordonată de d-na prof. Gângu - Ionescu și înv. Gogor 

 ianuarie: ,,Managementul clasei de elevi - gestionarea situațiilor de criză la elevi”– referat, 

activ. coordonată de d-na prof. Miclea 

 februarie: Prezentarea nivelului de achiziţii fundamentale obţinute de elevii claselor întâi, la 

sfârşitul semestrului I- dezbatere 

 martie: ,,Programul « Să știi mai multe, să fii mai bun!», o săptămână fără presiunea 

clopoţelului'' – dezbatere: prof. Statica Ecaterina 

 aprilie: ,, Clasa- între cooperare și competiție” – referat: prof. Gângu-Ionescu si prof. Miclea 

 mai: ,,Valorificarea folclorului românesc în serbările şcolare” - referat: prof. Roman F. 

 iunie: Evaluarea finală a activităţii comisiei metodice – dezbatere: membrii comisie metodice  

 

Cursuri de formare in cadru CCD si alte institutii de formare:  

 Participarea la Cercul pedagogic de pe sem. I, desfășurat la Sc. Gimnazială Nr. 167: 

,Dezvoltarea personală la școlarul mic'' 

 Participarea la Cercul pedagogic de pe sem. al II-lea, desfasurat la Sc. Gimnaziala              Nr. 

153: ,,Harta sufletului ... nevoile elevilor cu cerinte educative speciale" 

 Participarea la proiectul ,,SEIF - Școala de bani”: toti membrii comisiei 

 Curs de formare CCD- ,,Școala durabilă - componenta a educatiei pentru viitor”:                  

prof. Roman, prof. Miclea 

 participare cu lucrare publicata in cadrul Simpozionului National ,,Cultura fizica - domeniu al 

cunoasterii universale": prof. Gângu- Ionescu Alina 

 

 Activitate extraşcolară: 

 

Semestrul I: 

http://www.didactic.ro/materiale-didactice/eficienta-activitatilor-educative-extracurriculare-si-extrascolare-in-cadrul-pro
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 Septembrie 2016: 

- cls. a II-a  A, B, C, D, E: acţiuni de înfrumuseţare a clasei 

- cls. a II-a A: Proiect European ,,Noaptea Cercetătorilor”- concursuri tematice, 

cercetare, observare 

 Octombrie 2016: 

- cls. a II-a  A, B, C, D, E : Carnaval de Halloween 

- cls. a II-a  A, B, C, D, E: Culorile Toamnei - activitate artistico-plastica 

- cls. a II-a  A, B, C, D, E: Ziua educatorului – creaţii plastic 

- cls. a II-a  A, B, C, D, E: Participarea la Concursul Naţional “Comper'' 

 Noiembrie 2016: 

      -    cls. a II-a  A, B, C, D, E : ,,Locuri de joacă” – vizionare de film ppt, realizare de colaje 

 Decembrie 2016: 

- cls. a II-a  A, B, C, D, E : 1 Decembrie – Ziua Nat. a României: expoziţie de desene  

- cls. a II-a  A, B, C, D, E : Bucuriile Iernii/ Povestea lui Moş Crăciun – proiecţii ppt, 

recitare de poezii specifice anotimpului alb,  

- cls. a II-a A: activitate caritabilă – donare de produse alimentare pt. Azilul de bătrâni 

,,Ciolpani” 

- cls. a II-a  A, B, C, D: activitate caritabilă – donare de articole de îmbrăcăminte/ 

jucării pt. Căminul de copii ,,Sf. Macrina” 

Participarea la spectacolul organizat de Circul Globus: cls. a II-a B,C, D si E 

  -    Excursie tematică la Fabrica de globulețe: cls. a II-a B si a II-a C 

 Ianuarie 2016: 

- cls. a II-a  A, B, C, D, E : ,,Sa-l descoperim pe Eminescu” – recital de poezii 

- cls. a II-a  A, B, C, D, E : Importanta actului istoric de la  24 Ianuarie 1889 – 

vizionare film documentar/ creaţii plastice 

- Activitati desfasurate cu ocazia Zilei armatei: toate cls. a II-a 

 

Semestrul al II- lea: 

* cls. a II-a  A – prof. Gângu- Ionescu Alina: 

- ,, Lego Fun'' -  constructii lego 

- ,,Si eu traiesc sanatos" - activitate in colaborare cu asistenta medicala a liceului 

- ,,Dumbrava minunata" - vizionare de film 

- ,, Cercetatorul trasnit″ - experimente stiintifice distractive 

- ,,Doua maini dibace"- activitate de confectionare a obiectelor artizanale 

 

* cls. a II-a  B – prof. Miclea Eugenia: 

- ,, Kids Lab''  

- Fabrica de acadele - vizita 

- Vizita la Unitatea de pompieri 

- ,, Micul orientarist″ 

- ,,Sa traim sanatos" - activitate in colaborare cu asistenta medicala a liceului 

 

* cls. a II-a  C – prof. Roman Florentina: 

- ,, Pastram Planeta sanatoasa'' -  activitate ecologica 

- ,,Ne hranim sanatos"  

- ,,O dantura fara carii" - ed. pt. sanatate 
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- ,, Lumea copiilor″ - desene pe asfalt 

- ,,Oua incondeiate"- activitate plastica 

 

* cls. a II-a  D – prof. Stătică Ecaterina: 

- Educatie pt sanatate 

- Vizita la laboratoarele Klaus 

- Excursie la Slanic Prahova 

- Vizionare de film 

- Concurs de desene 

 

* cls. a II-a  E – prof. Gogor Petronela: 

- Educatie pt sanatate 

- Concurs de desene pe asfalt 

- Vizionare de film 

- Vizita la TVR 

- Traditii de Pasti 

 

În cadrul activităţilor integrate desfăşurate zilnic la clasele a II-a cadrele didactice/ elevii 

folosesc eficient fişele de lucru, materialele existente în dotarea clasei, precum şi mijloace moderne 

(calculator, videoproiector, CD-player, soft-uri educaţionale). 

 

Comunicarea cu părinţii:  

Triunghiul educaţional şcoală- elev- familie şi-a definit dimensiunile reale în cadrul unor 

activităţi comune la care părinţii au avut o participare directă, o ocazie propice în sensul 

conştientizării şi implicării în formarea şi dezvoltarea profilului personalităţii propriului copil.  

 

Comisia Metodică A Claselor a III-a 

 

1. CURRICULUM 
 

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a 

continuturilor programelor scolare.  

Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire suplimentară, 

discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate 

pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura 

dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

 

2. ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat 

în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor 

dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a 

metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele 

copiilor. 
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 Toate clasele  au fost implicate în marcarea ṣi sarbatorirea unor evenimente importante: 

 Ziua Bucurestilor-desene pe asfalt III C; 

 Ziua recoltelor, Carnavalul toamnei III C; 

 Hallowen: carnaval-III A, excursie Pietrosani Casuta Varajitoarei-III E, Ziua dovlecilor 

III D; 

 Ziua mondiala a primului ajutor III B; 

  1 Decembrie:Mandru ca sunt roman-III A, IIIE, sezatoare Romania, tara mea III B, Micii 

romanasi III D;  

 Mos Nicolae: atelier de creatie Cizmulia lui Mos Nicolae III E, Casuta de trurta dulce III 

D; 

  Craciun: serbare Mos Craciun, ce drag ne esti III E, III C, Magia sarbatorilor de iarna III 

A, III B, atelier: Cum ne pregatim de Craciun(parinti si copii) III D, excursie Fabrica de 

Globulete III E , activitati caritabile: Bucuria Nasterii Domnului, De la suflet la suflet, In 

jurul bradului III C, colectare de carti pentru donatii III E; 

   Ziua Eminescu: Eminescu-poet nepereche, concurs IIIA, III E, Ziua culturii romane III 

D;  

 Ziua principatelor: concurs de desene III C, vizionare film Mos Ion Roata si Unirea III B; 

Toate clasele au participat la spectacolul de circ “Baiatul care a invatat sa zboare” la 

Circul Metropolita. Excursie Pietrosani Casuta povestilor III C; 

Elevii claselor a III-a au participat la concursurile Comper si Gazeta Matematica  Junior, 

Lumina Math si Profu‟ de Mate obținând numeroase premii. 

S-au organizat activitati comune cu Editura Booklet: Ora de lectura III B, III C, III D.  

 „Mituiri ale Martisorului” III B „ Primavara cu alai de martisoare” IIIA, III D III E III C ; 

 „La multi ani,mami” –toate clasele;  

 „Pamantul e in mainile noastre” Ziua Mondiala a Pamantului III B III E: 

 „Ziua Pi”-Celebrarea constantei matematice III A III B; 

 Ziua Europei „Europa Casa noastra” –toate clasele 

 „Luna padurii”-machete III A 

 Confectionare ornamente pentru sarbatoarea de Paste toate clasele; 

 Vizita la Delfinariu si Gradina Zoologica din Constanta III A, III E: 

 „Educatie rutiera” intalnire cu reprezentantii Politiei Rutiere III A; 

  Vizita TVR III B 

 Vizita Observatorul Atmosferic Roman III B; 

 Vizita Institutul National de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pamantului III B; 

 Vizita Institutul National de Cercetare, Dezvoltare pentru Optoelectrica INOE 2000 III B; 

 Vizita la Monitorul Oficial, Brutaria Mama Pan, Palatul Parlamentului III D; 

 Vizionare film Minunea III B 

 Ora de educatie sanitara-campanie de promovare a igienei orale- toate clasele; 

 Actiuni Caritabile “De la suflet la suflet”III B; 

 Pregatirea suplimentara a elevilor si participarea acestora la concursurile scolare- toate 

clasele; 

 Excursie: Targaviste Pestera Dambovicioara III D, Bucuresti Targoviste, Bucuresti 

Cernica III C; 

 Tabara; Sambata de Sus III B, Arieseni III E, “Dacii si romanii” Moroieni Dambovita III 

D 
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  Craciun: serbare Mos Craciun, ce drag ne esti III E, III C, Magia sarbatorilor de iarna III 

A, III B, atelier: Cum ne pregatim de Craciun(parinti si copii) III D, excursie Fabrica de 

Globulete III E , activitati caritabile: Bucuria Nasterii Domnului, De la suflet la suflet, In 

jurul bradului III C, colectare de carti pentru donatii III E; 

   Ziua Eminescu: Eminescu-poet nepereche, concurs IIIA, III E, Ziua culturii romane III 

D;  

 Ziua principatelor: concur de desene III C, vizionare film Mos Ion Roata si Unirea III B; 

 Actiuni caritabile “Din suflet la suflet”-toate clasele, Coordonator Spirea I.;  

 Program educational “Si eu traiesc sanatos” III C, III E; 

 Ziua Protectiei Civile din Romania Coordonator Spirea I.; 

 Exercitii de evacuare – toate clasele 

 Parteneriat TOASTMASTERS Bucuresti III B Spirea I. 

 

 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

 

Evidenţiem consecvenţa invatatorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 

conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi 

remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită 

a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, 

competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

 

4. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

     Activitatea comisiei metodice a claselor a III-a s-a desfăşurat după planul managerial dezbătut şi 

aprobat în cadrul   comisiei metodice si a planificarii activitatii. 

 Simpozion: Proiectarea Didactica si Managementul European in Spatiul Romanesc, Tg. 

Mures Spirea Isabela    

 

5. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII 

COMUNITĂŢII 

 

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a      menţinut o 

relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Materializarea lor s-a concretizat prin 

lectorate cu părinţii, organizate la nivel de unitate, la care au participat şi părinţii elevilor, 

şedinţe cu părinţii , consultaţii săptămânale cu părinţii  etc. 

 

CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Activitatea Catedrei de limba romana a urmarit  coordonatele stabilite in planul managerial. 

Membrii catedrei au participat la activitatile organizate la nivel de scoala, sector si municipiu. 

Pe langa activitatile obligatorii, prevazute in fisa postului, profesorii de limba romana au 

desfasurat urmatoarele activitati : 

- Teste initiale la clasele a V-a, a VIII-a, a IX-a si a XII-a 

- Pregatirea elevilor din clesele a VIII-a si a XII-a, conform graficului afisat 

- Selectarea de materiale pentru revista elevilor si pentru revista profesorilor 
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- Prezentarea la Targul “Gaudeamus” a revistei profesorilor “Interferente” nr.14, revista care a 

obtinut Premiul I la nivel international- prof. Dumitrescu T. 

- Antologia “Zece pasi spre neuitare”- prof. Dumitrescu T. 

- Prezentarea la Targul “Gaudeamus” a revistei elevilor “Incercari literare” , revista care a 

obtinut Premiul I la nivel de municipiu- prof. Fitcal M. 

- Asistente la ore-prof. Sanduleasa M. 

- Colaborare cu biblioteca scolii 

- Pregatirea elevilor pentru concursurile literare organizate la nivel de scoala si de municipiu : 

o “In lumea magica a basmului “, clasa a V-a – Sanduleasa M., Dumitrescu T.,Unguru 

Simona 

o “Imaginea dascalului in literature romana”, clasa a VI-a, Premiul al III-lea pe 

municipiu- Sanduleasa M., Dumitrescu T.,Unguru Simona, Apostu D. 

o “Marin Preda”, nivel liceal, Mentiune pe municipiu-Sanduleasa M., Costin C., 

Popescu M., Bahna M., Alexe G., Apostu D. 

- Participarea cu materiale ale elevilor la revista “SOS Planeta”-prof. Dumitrescu 

- Participarea cu materiale la Proiectul National “Science 4you”, aflat in calendarul de activitati 

nationale ale MEN 

- Menbrii in juriul Concursului National “Science 4you”- prof. Sanduleasa M., Prof. Apostu D. 

- Participarea ca evaluator la Concursul de poezie religioasa “ Cruce si Inviere”, organizat la 

nivelul sectorului 6- Prof. Dumitrescu T. 

- Coordonarea revistei elevilor “Incercari literare”, revista care a obtinut Premiul I pe sector si 

Premiul al II-lea pe municipiu-Prof. Costin C. 

- Coordonarea revistei profesorilor “Interferente”, nr.15-Prof. Dumitrescu T. 

- Programul ROSE-prof. Bahna M., Prof. Popescu Mihaela 

- Coordonarea echipei de teatru a liceului “Zambet de artist”-Prof. Fitcal M. 

- Pregatire pentru olimpiada 

- Examinatori la Competente Lingvistice 

- Elaborarea de optionale integrate la clasa a V-a si a VI-a : Sanduleasa M., Bahna M., Fitcal 

M., POpescu M., Firtat G. 

 

CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ ȘI  LIMBA GERMANĂ 
 

Dir. Adj. Prof. Cădaru Manuela 

 îndeplinirea atributiilor de director adjunct 

 profesor evaluator la examenul de Competente lingvistice si digitale din cadrul examenului 

de Bacalaureat 2018,  

 membru în comisia CEX Liceul Teoretic „Marin Preda” - subcomisia Liceul Tehnologic 

„Elie Radu” 

 organizator Proiect national Science 4You 

 membru al juriului Proiect national Science 4You 

 coordonator proiecte pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica in limba engleza 

clasa a XII-a 

 vicepresedinte in Comisia de obtinere a atestatului de competenta lingvistica in limba engleza 

clasa a XII-a 

 membru in cadrul comisiei de elaborare a subiectelor pentru completare a locurilor vacante in 

invatamantul profesional 



 
 
Adresa: Str. Ruşeţu nr. 17, Sector 6, Cod 060553, Bucureşti     
Telefon/Fax: 021 220 2344 
Pagina web: http://www.marinpreda.ro 
E-mail: secretariat @ marinpreda.ro    

 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

 profesor evaluator la concursul de Titularizare 

 

Prof. Sachelarescu Cristiana 

 examene de corigenta si/ sau de diferenta; 

 Ziua Europeana a Limbilor Straine- septembrie 2017- cu elevi din clasa a IV-a A si a VII-a A 

 Serbare Halloween (Clasa a II-a D si a VII-a A) 

 Serbare de Craciun (Clasa a II-a D si a VII-a A) 

 prof. evaluator clasa a VI- a, Evaluare Nationala 

 profesor evaluator la examenul de Competente lingvistice si digitale din cadrul examenului 

de Bacalaureat 2018,  

 membru in comisia pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica in limba engleza 

clasa a XII-a 

 

 

Prof. Davidescu Daniela Gabriela   

 planificari calendaristice 

 fise de lucru 

 teste de evaluare initial, continua/formative si finala/sumativa 

 examene de corigenta si/ sau de diferenta; 

 utilizare de tehnici si mijloace TIC in cadrul orelor de curs ( proiector multimedia, internet, 

platform educationale, prezentari Power Point) 

 olimpiada de limba engleză, faza pe școală, obținând o calificare la clasa IX, cu 85 de puncte 

 curs de perfectionare, 'Noile Educații, opțional integrat'; 

 ca dirigintă: 1. activitatea Always, educație pentru sănătate; 2. Inițiativă pentru Tineri, John 

Maxwell Team, speaker motivațional. 

 

Prof. Grigore Georgiana 

 Ziua Europeana a Limbilor Straine- septembrie 2017- clasa a IV-a D 

 Recitare poezii cu tematica toamnei 

 “Halloween Party”- octombrie- clasa a IV-a B, D, a V- a C 

 Obiecte confecţionate de elevi “Halloween Traditional Craft” – felinare, măşti, ghirlande de 

fantomiţe, proiecte de prezentare a sărbătorii etc 

 “It‟s Christmas Time!”- decembrie , clasa I A, B a II-a A, E, a V-a C 

 Cântece, poezii, poveşti  şi colinde de Crăciun. 

 Sărbătoarea Crăciunului în  Marea Britanie. 

 Expoziţie de felicitări şi mesaje tradiţionale de  Crăciun în limba engleză. 

 Olimpiada de limba engleza- liceu, ianuarie 2018 

 Participarea la targul ofertelor educationale 2018 – promovarea ofertei educationale a 

liceului. 

 Pregatirea prescolarilor in activitatile pentru festivitatea de final de an scolar. 

   Evaluarea lucrarilor in cadrul probei de Bacalaureat (competente lingvistice in limba 

engleza: scris si citit) 

 Participarea ca profesor examinator : proba orala limba engleza in cadrul Bacalaureatului. 

 

Prof. Voicu Diana 
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 examene de corigenta  

 pregatire Bacalaureat (clasa a XII-a A, C, D) 

 utilizarea eficienta a resurselor materiale in vederea optimizarii activitatilor didactice, 

inclusiv resurse TIC: vizionare film, materiale pe videoproiector, fise de lucru (clasa a IX-a 

B, a VI-a A,       a X-a C) 

 proiecte de Halloween, Christmas Holiday, traditii si obiceiuri in Romania vs Marea Britanie 

si SUA- proiecte Power Point (clasa a VI-a A) 

 evaluare competente lingvistice clasa a XII- a 

 concursuri - eseuri clasa a VI- a A 

 proiecte PowerPoint 

 pregatire competente lingvistice 

Prof. Perian Elena 

 26 septembrie 2017 - Ziua limbilor straine 

 11 noiembrie 2017 - Traditii si obiceiuri: Colindam cu lumina - Martinstag: Ich gehe mit 

meiner Laterne 

 11 noiembrie 2017 - Traditii si obiceiuri: Colindam cu lumina - Martinstag: Ich gehe mit 

meiner Laterne 

 6 decembrie 2017 - Das Lebkuchenhaus (casuta de turta dulce) 

 Weihnachtslieder (colinde de Craciun) 

 profesor asistent la Examenul de Bacalaureat, Competente Digitale si Lingvistice, 

 profesor evaluator la Examenul National, Limba si Comunicare, clasa a VI-a. 

 

COMISIA METODICĂ DE LIMBA FRANCEZĂ 
 

Activitatea Comisiei metodice de limba francezã s-a desfãşurat  în concordanţã cu planul 

managerial şi cu obiectivele propuse, astfel :  

 

1. Organizarea activitãţii 

Activitatea Comisiei metodice de limba francezã a debutat în anul şcolar 2017-2018 prin 

constituirea comisiei formate din 4 membri (Popa Luminița, Belabed Gina, Brîncoveanu Simona, Oneață 

Violeta).  

Au fost dezbãtute şi finalizate documentele catedrei (încadrarea și orarul membrilor comisiei, 

planul managerial, graficul de pregãtire suplimentarã a elevilor) şi au fost stabilite responsabilitãţile 

fiecãrui membru al comisiei. 

Toţi membrii comisiei au întocmit planificãrile calendaristice, dupã ce au fost analizate  

programele valabile în anul şcolar 2017-2018. De asemenea, s-au discutat în cadrul comisiei criteriile de 

selectare a manualelor şi au fost alese instrumentele didactice corespunzãtoare, precum și materialele 

didactice auxiliare. 

Şedinţele de lucru ale comisiei metodice au avut loc conform planului managerial şi de fiecare 

datã când au fost necesare întruniri şi dezbateri. 

 

2. Extinderea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor elevilor 

Fiecare membru al comisiei a elaborat modele de teste predictive pentru un nivel de studiu 

(L1/L2), la diferite clase ; testele au fost aplicate la clasã, iar rezultatele obţinute au fost analizate. În 
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urma interpretãrii acestor rezultate, au fost propuse mãsuri ameliorative. Au fost concepute, de 

asemenea, modele de teste progresive şi sumative pentru fiecare nivel de studiu. 

Elevii din ciclul gimnazial au fost pregãtiţi suplimentar de cãtre profesorii lor, în afara orelor de 

curs, pentru examenul de DELF și pentru Olimpiada de limba franceză.  

De asemenea, elevii clasei a VI-a D sunt pregătiți în vederea susținerii probei de Limba și 

comunicare din cadrul Evaluării Naționale de prof. Belabed Gina. 

 

 

 

3. Evaluarea competenţei de comunicare a elevilor 

            Prof. Popa Luminița și Belabed Gina au organizat etapa pe școală a Olimpiadei de limba 

franceză, la care au participat 11 elevi din clasele a VII-a, a VIII-a și un elev din clasa a X-a. Dintre 

aceștia, cinci s-au calificat la etapa pe sector: Vodă Ana (clasa a VII-a), Cristea Mădălina, Gîtin 

Andreea, Atasie Maria (clasa a VIII-a) și Bătrînu Alexandru (clasa a X-a A), prof. Popa Luminița. 

Prof. Belabed Gina și prof. Brîncoveanu Simona au făcut parte din comisia de evaluare a 

competențelor lingvistice la clasa a VI-a. 

De asemenea, membrii comisiei au participat în calitate de profesori asistenți la Evaluarea 

Națională pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a. 

 

           4. Manifestãri cultural-educative 

          Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, membrii Comisiei metodice de limba francezã au organizat o 

activitate care a constat în dezbateri, scenete și cântece. Activitățile au fost realizate în colaborare cu 

Comisia metodică de limba engleză și germană și s-au desfășurat în cadrul Clubului European. 

În luna octombrie, prof. Belabed Gina a însoțit un grup de elevi de clasa a VI-a la Târgul de carte 

Bookfest. Aceștia au participat la lansarea unei cărți în ediție bilingvă, franceză-română, intitulată 

Umbra. Elevii au comentat fragmente din carte, au răspuns la întrebări, și-au exprimat opinia în legătură 

cu anumite teme dezbătute în roman și au participat la un concurs. 

Prof. Belabed Gina a organizat o întâlnire între elevii de liceu și domnul Laurent Couderc, 

redactor-șef al revistei Regards, care le-a vorbit tinerilor despre importanța profesiei de jurnalist, despre 

abilitățile, avantajele, provocările și riscurile pe care le presupune această meserie și despre dreptul de a-

ți exprima opinia. 

 

5. Îmbunãtãţirea activitãţii didactice 

Membrii comisiei sunt permanent preocupaţi de ameliorarea calitãţii actului didactic, în cadrul 

catedrei fiind organizate periodic întruniri-dezbateri, al cãror scop este acela de a analiza aplicarea 

corectă a strategiilor didactice de predare, a mijloacelor moderne folosite în activitatea de la clasã, a 

instrumentelor, metodelor şi tehnicilor de evaluare eficiente.  

In vederea optimizãrii lecţiilor şi a dezvoltãrii motivaţiei elevilor pentru studiul limbii franceze, 

au fost organizate numeroase activitãţi didactice cu suport audio-video. 

În cadrul inspecției generale, au  fost efectuate asistențe la ore pentru toți membrii comisiei, 

aceștia obținând următoarele calificative : Belabed Gina, Brîncoveanu Simona, Oneață Violeta - Foarte 

bine ; Popa Luminiţa - Excelent. 

Prof. Belabed Gina a fost coautor la auxiliarele didactice Caiet de lucru - limba franceză pentru 

clasa a V-a și Caietul de lucru - limba franceză pentru clasa a VI-a. 

 

COMISIA DE MATEMATICĂ 
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NUMELE SI PRENUMELE ACTIVITATEA 

 

1. IVANESCU DANA 

- realizarea programei scolare pentru CDS , clasa a VII-a si a VIII-a : 

,,Aplicatii ale matematicii in practica” 

- prezentarea ofertei educationale in cadrul sedintelor cu parintii si in 

cadrul orelor de consultatii cu elevii clasei a VIII-a D 

- participarea la consultatiile cu parintii elevilor din clasele VI-C si 

VIII-D si la pregatirea suplimentara a elevilor clasei a VIII-a D.  

- proiectarea activitatilor Comisiei de Matematica, in calitate de  

responsabil al Comisiei 

- realizarea de lecţii din perspectiva transdisciplinară (asistente la 

lectii- clasa a Va A,clasa a VI-a C si clasa a VIII-a D) 

-prezentarea rezultatelor testelor initiale, simularii Evaluarii 

Nationale-VI, VIII in cadrul sedintelor de catedra si sedintelor cu 

parintii 

- ore de pregatire suplimentara la matematica cu elevii clasei a VIII-a 

D pentru examenul de Evaluare Nationala ( in fiecare vineri, intre 

orele 14.00-15.00)  

-participarea la activitatea caritabila “De la suflet la suflet!”; 

(colaborare cu catedra de religie si cu Fundatia „Sfanta Macrina”)  

-formularea de itemi obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi în 

concordanţă cu obiectivele şi conţinuturile evaluării precum  şi cu  

standardele de performanţă. 

-prezentarea baremelor de corectare si notare la Simularea de 

Evaluare Nationala, analizarea rezultatelor si anuntarea lor elevilor si 

parintilor. 

-intalniri periodice cu parintii elevilor claselor  VA,VIC, VID, VIIID 

 -colaborarea cu Editura ICAR ca autor si colaborator culegere de   

probleme de matematica pentru clasa a V-a,  

-realizarea de interasistente la orele de matematica si participarea la 

activitatile metodice desfasurate la nivelul catedrei si la nivelul 

municipiului(consfatuiri, dezbateri) 

- participarea la etapa pe scoala a Olimpiadei de matematica in 

decembrie 2017(organizator, elaborare de subiecte si evaluator) cu    

elevi din clasa a V-a A, din clasa a VI-a C si din clasa a VI-a D  

 - participarea la examenele nationale dupa cum urmeaza: 

    -profesor corector in Comisia de Simulare a Evaluarii Nationale 

2018  

     -membru si evaluator in cadrul Comisiei de organizare si 

desfasurare a Evaluarii Nationale la clasele  a VI-a. 

 

2. PAUNESCU MARA  

- prezentarea ofertei educationale in cadrul sedintelor cu parintii si in 

cadrul orelor de consultatii cu elevii clasei a VIII-a C 

- utilizarea mijloacelor TIC in proiectarea lectiilor si redactarea de  

teste, fise de lucru in format electronic 

- participarea la consultatiile cu parintii elevilor din clasele V-B si 

VIII-C si la pregatirea suplimentara a elevilor clasei a VIII-a C.  

-desfasurarea unor ore de predare –invatare in laboratorul de 
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informatica la clasele a V-a B si a VI-a A. 

- prezentarea rezultatelor testelor initiale, simularii Evaluarii 

Nationale-VI, VIII in cadrul sedintelor de catedra si sedintelor cu 

parintii 

-sustinerea unor ore de pregatire suplimentara la matematica cu elevii 

clasei a VIII-a C pentru examenul de Evaluare Nationala ( in fiecare 

vineri, intre orele 14.00-15.00)  

-participarea la activitatea caritabila “De la suflet la suflet!”; 

(colaborare cu catedra de religie si cu Fundatia „Sfanta Macrina”)  

- prezentarea baremelor de corectare si notare, analizarea rezultatelor 

si anuntarea lor elevilor si parintilor. 

- aplicarea diverselor forme ale evaluarii si notarea ritmica a elevilor 

pe tot parcursul anului scolar. 

- propunerea de  modele de Evaluare Nationala elaborate de CNEE ,  

modele elaborate in cadrul catedrei de matematica, precum si modele 

cuprinse in cadrul auxiliarelor didactice avizate. 

-participarea la sedintele Consiliului profesorilor clasei pentru 

dezbaterea unor probleme si pentru acordarea notelor la purtare 

Am avut intalniri periodice cu parintii elevilor claselor  

 V B,VI A, VII C, VIII C 

- colaborarea cu Editura ICAR ca autor culegere de   probleme de 

matematica pentru clasele V, VI, VII, VIII  

- realizarea si actualizarea portofoliul personal 

- colaborarea cu profesorii diriginti si cu conducerea scolii in scopul 

organizarii si desfasurarii in conditii optime a examenelor si 

concursurilor desfasurate in cadrul unitatii de invatamant. 

- realizarea orarului liceului precum si serviciul cadrelor didactice. 

- participarea la etapa pe scoala a Olimpiadei de matematica in 

decembrie 2017(organizator, elaborare de subiecte si evaluator) cu  

elevi din clasa a V-a B, din clasa a VI-a A si din clasa a VII-a C   

-participarea la examenele nationale dupa cum urmeaza: 

    -profesor corector in Comisia de Simulare a Evaluarii Nationale 

2018  

    -membru si evaluator in cadrul Comisiei de organizare si 

desfasurare a Evaluarii Nationale la clasele  a VI-a. 

    -asistent in cadrul Comisiei de Evaluare a competentelor 

lingvistice si digitale de la  Liceul Teoretic “Marin Preda 

 

 

 

3. GEORGESCU MARINELA 

           

                  

- folosirea tehnologiei informării şi comunicării (TIC) în activitatea 

de proiectare; 

-informarea si dezbaterea Metodologiei de organizarea si desfasurare 

a examenului de Evaluare Nationala  pentru clasele  VI, VIII si  a 

Metodologiei de admitere in invatamantul liceal, cu elevii si in 

sedintele de lucru cu parintii elevilor claselor a VIII-a A si a VI –a B  

-respectarea graficului desfasurarii tezelor/olimpiadelor etapa pe 

scoala/ examenelor nationale; 
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- evaluarea si notarea ritmica a elevilor, parcurgerea integrala a 

programei scolare la disciplina matematica; 

-vicepresedinte  al Comisiei de Simulare a Evaluarii Nationale 2018  

--vicepresedinte  al Comisiei de Simulare a examenului de 

Bacalaureat 2018  

-asistent in cadrul Comisiei de Simulare a examenului de Bacalaureat 

2018 ; 

-evaluator in cadrul Comisiei de Simulare a Evaluarii Nationale 

2018; 

-membru si evaluator in cadrul Comisiei de organizare si desfasurare 

a Evaluarii Nationale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a. 

-asistent in cadrul Comisiei de Evaluare a competentelor lingvistice 

si digitale de la  Liceul Teoretic “Marin Preda” 

-membru al echipei de implementare a Proiectului European “Video- 

learning for Education”-in cadrul Programului 

ERASMUS+(01.11.2017-31.10.2019)- participare la activitatile 

proiectului(decembrie 2017,ianuarie 2018,aprilie 2018, iunie 2018, 

schimb de experienta Grecia –iulie 2018) 

-implicarea în organizarea si desfasurarea activităţilor metodice la 

nivelul catedrei de matematica 

-participarea cu  elevi din clasa a V-a C, din clasa a VI-a B si din 

clasa a VII-a B  la etapa pe scoala a Olimpiadei de matematica-

decembrie 2018, 

-pregatirea suplimentara a elevilor clasei a VIII-a A pentru examenul 

de Evaluare Nationala(miercuri, intre orele 14.00-15.00)  

-pregatirea suplimentara a elevilor claselor a VII-a B si a VII-a D –in 

perioada 27-29 august 

-situatia statistica privind evaluarea elevilor clasei a VIII-a A 

(PROMOVABILITATE 100 %-Media Evaluare Nationala 7,29) 
-organizator   olimpiada de Matematica, etapa pe scoala -  decembrie  

2018, participare cu 10 elevi de la clasele VC,VIB,VIIB si elaborare 

de subiecte la clasa a VII-a  

-elaborare subiecte/evaluare lucrari pentru testarea initiala la clasele 

VC,VIB, VIIA ,VIIB, si la clasa a VIII-a A din  septembrie 2018 cu 

urmatoarele rezultate: 

-colaborare cu Editura Caba -autor culegere de probleme de 

matematica “Evaluare Nationala 2018” 

-colaborare cu Editura Icar si Universal Pan (autor culegeri de 

probleme pentru clasele V, VI, VII, VIII si teste clasa a VII-a) 

-participare activitati in cadrul Programului “Scoala Altfel!”-26-31 

martie 2018 

-participare la activitatea caritabila “De la suflet la suflet!”; 

-desfasurarea unor activitati educative comune cu, Agentia Nationala 

Antidrog- C.P.E.C.A.-Sector 6, Asociatia EXE, Organizatia “Salvati 

copiii!”,Fundatia Sfanta Macrina, in cadrul unor parteneriate si 

protocoale incheiate in vederea unei educatii pentru viata, sanatate si 

protectia copilului; 
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- implicare in activitati de voluntariat. 

 

4. FLOREA CONSTANTIN 

- proiectarea activitatilor educative din perioada 26-31 martie 2018 si 

activitatile  cu elevii din cadrul Programului  ERASMUS+ 

- prezentarea ofertei educationale in cadrul sedintelor cu parintii si in 

cadrul orelor de consultatii cu elevii clasei a VIII-a B 

- realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară (asistente la 

lectii- clasa a Xa A,clasa a IX-a B si inspectie  clasa a VIII-a B) 

-in cadrul lectiei :Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuatiilor 

(inspectie de specialitate-25.04.2018) a folosit mijloace TIC ( a 

prezentat tutorialul video elaborat in cadrul echipei de implementare 

a Programului ERASMUS+) 

- prezentarea rezultatelor testelor initiale, simularii Evaluarii 

Nationale a- VIII-B in cadrul sedintelor de catedra si sedintelor cu 

parintii 

- aplicarea unui chestionar cu privire la orele de matematica elevilor 

claselor a X-a A si a VIII-a B  

- sustinerea unor ore de pregatire suplimentara la matematica cu 

elevii clasei a VIII-a B pentru examenul de Evaluare Nationala ( in 

fiecare luni intre orele 14.00-15.00) 

- formularea de itemi obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi în 

concordanţă cu obiectivele şi conţinuturile evaluării precum  şi cu  

standardele de performanţă. 

- prezentarea de bareme de corectare si notare, analizarea rezultatelor 

si prezentarea lor elevilor si parintilor. 

- aplicarea diverselor forme ale evaluarii si urmarirea notarii ritmice 

a elevilor pe tot parcursul anului scolar. 

-in pregatirea elevilor a propus modele de Evaluare Nationala 

elaborate de CNEE ,  modele elaborate in cadrul catedrei de 

matematica, precum si modele cuprinse in cadrul auxiliarelor 

didactice avizate. 

-in evaluarea elevilor a utilizat instrumente diverse de evaluare 

(portofolii/referate). 

-in urma aplicarii chestionarului de satisfactie privind ora de 

matematica a diversificat metodele de predare si evaluare a elevilor 

- realizarea cerintelor din fisa postului in conformitate cu legislatia in 

vigoare si respectarea termenelor stabilite. 

- participarea la etapa pe scoala a Olimpiadei de matematica in 

decembrie 2017(organizator, elaborare de subiecte si evaluator) 

-participarea la examenele nationale: asistent in cadrul Comisiei de 

Simulare a examenului de Bacalaureat 2018  

 

5.  DRAGOMIR DANA    

-proiectarea şi realizarea unor materiale specifice temei zilnice 

(sarcini de lucru diferenţiate, fişe de lucru, teste). 

-organizarea activităţilor aplicând metode noi atât în predarea 

informaţiilor cât şi în fixarea şi dezvoltarea acestora, dovada fiind 

testele de evaluare ale elevilor care au achiziţionat toate 

componentele, capacităţile şi subcapacităţile specifice disciplinelor 
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de învăţământ prevăzute în planificarea calendaristică şi tematică, în 

concordanţă cu obiectivele cadru şi de referinţa cuprinse în 

Curriculum; 

-evaluarea activităţilor proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate 

de timp s-a realizat prin mijloace specifice alternativei şi prin metode 

tradiţionale: brainstorming, portofolii individuale, evaluări în grup, 

autoevaluare, teste iniţiale, teste sumative, orale şi scrise; 

-informarea zilnică şi periodică a elevilor, implicarea directă a 

acestora în activităţile şcolare, realizând astfel un parteneriat 

favorabil şcoală – familie. 

-a încurajat, îndrumat şi acceptat autonomia şi iniţiativa elevilor, a 

colaborat într-un mod eficient cu aceştia în definirea domeniilor de 

interes. I-a încurajat pe elevi să pună întrebări, să participe la discuţii, 

să-şi formeze răspunsurile, să colaboreze eficient, să se respecte unii 

pe alţii. 

-susţinerea la matematică a testelor iniţiale corectând clasa a IX-a C. 

-in luna octombrie a participat la conferinţa internaţională ACSI cu 

tema „Predarea pentru inimă şi minte”. Pe tot parcursul anului şcolar 

a răspuns solicitărilor din cadrul comisiilor unde am fost numită. 

-in 30.01.2018 a participat la simpozionul „First Dissemination 

Activity Flipped – clasroom methoddology – video – L1 ring for 

education, împreună cu coordonatorii proiectului profesor FLOREA 

Constantin şi GEORGESCU Marinela.  

-in cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun” desfăşurat 

în ultima săptămână a lunii martie 2018, a efectuat activităţi 

prezentate în proiectul educaţional „Perspective” împreună cu elevii 

clasei a XI-a B unde a fost şi dirigintă, efectuând vizite la instituţii de 

învăţământ superioare (Politehnică şi Agronomie). A igienizat şi 

înfrumuseţat sala de clasă împreună cu elevii având deseori 

aprecierea doamnei învăţătoare TĂNASE Dana ce conducea clasa I 

în aceeaşi sală de clasă (dumneaei achiziţionând o tablă albă). 

-si-a îndeplinit munca de dirigintă participând în mod efectiv la 

acţiunile clasei a XI-a B ce a realizat un curs de prim ajutor la şcoala 

FEG Bucureşti. 

- participarea ca profesor asistent la olimpiada naţională de religie 

din perioada 12-16 aprilie 2018. 

-colaborarea foarte buna şi în permanenţă cu colegii şi cu conducerea 

liceului. Pe tot parcursul anului scolar a efectuat serviciul pe scoală, a 

participat la şedinţele metodice organizate de ISMB şi la consiliile 

profesorale din cadrul liceului. 

-respectarea programul de consultaţii cu părinţii (marţi şi joi, orele 

17-18) realizând şi şedinţele cu părinţii la datele stabilite. 

-profesor coordonator în sub-proiectul „ŞCOALA-PRIMUL PAS ÎN 

CARIERĂ”, având ca număr de înregistrare planificările orelor 

efectuate după cum urmează: 2610/14.06.2018 la clasa a XII-a C 

(clasă ce nu am avut-o în încadrare); 2609/14.06.2018 pentru clasele 

a XI-a A, B şi C. 
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6. NUTICA EUGENIA 

- olimpiada de matematica(etapa pe scoala)-realizator de subiecte 

   si corector 

- corector la Simularea BAC clasa a XII-a  

- pregatire pentru BAC clasa a XII-a- saptamanal 

7.  TANASE  ELENA - a întocmit planificările calendaristice şi a elaborat planurile 

unităţilor de învăţare în conformitate cu prevederile programelor 

şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare; 

- a predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile 

metodice furnizate de către responsabilul catedrei/comisiei , cu nr. de 

inregistare 4242 / 12.09.2018 . 

- a intocmit programa scolara ( CDS ) pentru optionalul integrat 

,,Educatie pentru cunoastere ‟‟ , an scolar 2018-2019 , clasa a –VI-a .  

- a prezentat oferta educationala elevilor si parintilor . 

- a elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului 

didactic; 

- a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, 

utilizând elemente specifice tehnologiei informaţiei şi a 

comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și Excel; 

- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra 

elevilor, prin urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

- în procesul instructiv-educativ a utilizat și metode și strategii 

didactice capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi 

să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, 

investigația sau portofoliile; 

- a aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul 

orelor de matematica atât pentru dezvoltarea competenţelor, 

abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt și a celor practice.  

- a utilizat tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs 

(proiector multimedia, internet, platforme educaţionale, platforme e-

learning, prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi derularea 

procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte 

realizate de către elevii mei; 

- a luat parte la derularea unor activităţi extrașcolare și 

extracurriculare în cadrul proiectului “Şcoala altfel”: film 

documentar ,, Insula lemurilor „‟ ; escalada cu elevii clasei a V a A ( 

membru in echipa de organizare ) ; prezentare de referate cu tema 

 ,, Cand se termina educatia ? ‟‟ cu elevii clasei a XI a D in cadrul 

zilei educatiei ( coordonator ) ; 

- a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul 

proiectelor educaţionale derulate de către elevii sai pe parcursul 

anului şcolar; 

- a elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, 

în vederea realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având 

ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, 

atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor sai, gradul în care au 

fost realizate competențele generale și specifice, precum şi 

ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului 
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instructiv-educativ; 

- a utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și 

probe scrise), cât şi metode clasificate în literatura de specialitate 

drept metode moderne: evaluarea prin referate, investigații, proiecte 

şi portofolii.  

- a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile 

documentelor școlare aflate în vigoare; 

- a comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor 

sai, cât și părinților acestora; 

- a impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de 

dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative. 

- a monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor sai 

care interferau cu învăţarea şi adaptarea socială; rezultatele acestor 

activităţi s-au răfrânt în mod pozitiv asupra randamentului școlar al 

acestora, remarcat de către toți membrii consiliului profesoral al 

clasei; 

- a organizat programe speciale de activități de remediere școlară 

pentru elevii clasei aVa A care aveau dificultăți de învățare, urmărind 

îmbunătățirea ratei succesului școlar; 

- programele de pregătire suplimentară au fost desfășurate în școală ; 

- a completat fișele psiho-pedagogice ale elevilor din clasa unde a 

fost diriginte. 

- a participat la cursul de formare profesională ,, Managementul 

Proiectelor Educationale acreditat‟‟ prin CCD , dobândind 20 credite 

profesionale transferabile .  

- a participat la asistenta la clasa in vederea optimizarii activitatii 

instructiv-educative .  

-a participat la simularea examenului de Bacalaureat in calitate de 

evaluator . 

- a participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie 

metodică organizate în şcoală; 

- a participat la Consfătuirile organizate de către ISMB  cu 

inspectorii de specialitate; 

- a relizat serviciul pe scoala conform orarului stabilit . 

- a avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte 

cadre didactice, cu conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii 

sai şi părinţii acestora; 

- a realizat şi actualizat portofoliului profesional, ori de câte ori au 

apărul modificări şi noi achiziţii profesionale.   

 .- a participat la olimpiada de matematica , etapa pe scoala in calitate 

de propunator de subiecte , corector , asistent si membru in echipa de 

organizare . 

- am respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de 

protecţia muncii pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate, 

implicându-mă activ în crearea calităţii la nivelul şcolii noastre . 

- a realizat consilierea permanentă a elevilor sai, tratându-i 

diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social care 
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este clasa de elevi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA METODICĂ DE FIZICĂ 

 

În anul școlar 2017-2018, Comisia de Fizică a urmărit realizarea atribuțiilor din fișa postului și 

respectarea criteriilor impuse de proiectarea activității, realizarea activităţilor didactice, evaluarea 

rezultatelor învăţării, managementul clasei de elevi, managementul carierei şi al dezvoltării personale, 

dezvoltarea instituţională, promovarea imaginii unităţii şcolare și conduita profesională.   

1.Proiectarea activităţii 

- Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de 

proiectare 

- Întocmirea planificărilor, a planurilor unităților de învățare până la termenul stabilit, în format 

electronic. 

- Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. 

- Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi 

adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei. 

- Corelarea conținuturi- obiective cu nr. de ore alocate. 

- Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 

- Folosirea tehnologiei informării şi comunicării (TIC) în activitatea de proiectare. 

- Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele 

educabililor. 

2.Realizarea activităților didactice 

- Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în unitatea 

de învăţământ. 

- Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. 

- Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a elevilor şi a părinţilor în privinţa progresului 

şcolar realizat. 

- Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului.  

- Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor. 

- Realizarea majorităţii obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a educabililor.  

- Acordarea unui respect egal tuturor educabililor, indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea 

de învăţare şi rezultatele obţinute. 

- Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice. 

- Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice-inclusiv a resurselor TIC. 

- Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate, inclusiv prin intermediul portofoliilor.  
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- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat. 

- Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei 

de ,,a învăţa să înveţi”. 

3. Evaluarea rezultatelor învățării 

- Planificarea şi realizarea activităţilor de evaluare şi notare conform reglementărilor legale şi 

standardelor naţionale în vigoare. 

- Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare. 

- Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

- Realizarea activităţilor de orientare şi consiliere prevăzute de legislaţia în vigoare. 

- Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie 

- Comunicarea sistematică, către beneficiarii de educaţie, a rezultatelor evaluării. 

- Promovarea autoevaluării şi interevaluarii educabililor. 

- Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de 

evaluare. 

- Aplicarea testelor predictive- interpretarea, comunicarea rezultatelor, precum și a testelor formative 

și sumative. 

- Formularea itemilor în concordanță cu obiectivele și conținuturile evaluării 

- Consemnarea progresului școlar 

- Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii de 

învăţământ. 

- Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor 

învăţării. 

4. Managementul clasei/Realizarea activităţilor extra-curriculare 

- Toți cei 3 membri ai comisiei conduc activitatea unui colectiv de elevi: prof Ionela Iordan – clasa a 

VIII-a D, prof. Ștefania Lazăr – clasa a IX-a A, prof. Simona Turcu – clasa a X-a D 

- Asigurarea respectării normelor de conduită în şcoală conform regulamentelor în vigoare. 

- Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ. 

- Asigurarea participării grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării 

stabilite. 

- Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare 

sau ale dezvoltării instituţionale şi comunitare ori a celor propuse de beneficiarii de educaţie. 

- Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi 

comunitare. 

- Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea 

activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi. 

- Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale. 

- Cunoaşterea, consilierea şi aplicarea unor strategii  diferenţiate a elevilor. 

- Implicarea și motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică. 

5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

-  Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări de specialitate. 

- Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de 

dezvoltare profesională.  

-  Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului. 

- Realizarea/actualizarea portofoliului profesional  şi dosarului personal. 
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- Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, 

personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile elevilor). 

 -Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi 

promovarea deontologiei profesionale 

- Manifestarea  disponibilității la cerinţele şcolii. 

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

-  Dezvoltarea de parteneriate şi  proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. 

 - Promovarea ofertei educaţionale. 

 - Participarea  elevilor la  concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

- Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. 

- Realizarea comunicării  formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite 

la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale. 

- Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de 

învăţământ (inclusiv din domeniul asigurării calităţii). 

- Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului.  

- Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de 

legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie. 

- Realizarea/ participarea la programe/ activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire 

şi combatere a comportamentelor nesănătoase.  

- Realizarea/ participarea la programe/ activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene. 

- Participarea la simpozioane şi sesiuni de comunicări stiintifice 

- Participarea la examenele naţionale- cls a VI-a, a VIII-a şi a XII-a 

Toți profesorii membri ai catedrei de FIZICA de la Liceul Teoretic ,,Marin Preda,, Bucureşti,  

au îndeplinit aribuțiile conform reglementărilor din fișa postului și rigorilor legislației în vigoare.  
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- respectarea atribuțiilor prevăzute în fișa postului; toți membrii  

- efectuarea serviciului pe școală, conform graficului; toți membrii  

- informarea, dezbaterea și aplicarea Metodologiei de organizare și 

desfăşurare a examenului de Evaluare Națională pentru clasele VI, 

VIII 

prof. Ionela Iordan, 

prof Ștefania Lazăr 

- evaluator în Comisia de Evaluare Națională pentru clasa a VI-a, mai 

2018 

prof. Ionela Iordan, 

prof Ștefania Lazăr 

- informarea, dezbaterea și aplicarea Metodologiei de admitere în 

învățământul liceal, cu  părinții și elevii clasei a VIII-a D  

prof. Ionela Iordan 

- informarea,  dezbaterea și aplicarea Metodologiei privind trecerea 

de la învățământul obligatoriu în clasa a XI-a  

prof. Simona Turcu 

- membru  al Comisiei Examenului de Bacalaureat, la Colegiul 

Tehnic ,,Iuliu Maniu”  aug- sept. 2017   

prof. Ionela Iordan 

- membru în comisia de simulare și în comisia  examenului de 

Evaluare Națională cls. a VIII-a, martie, iunie 2018 

prof. Ionela Iordan 

- asistenți în Comisia de Simulare și în comisia Examenului de 

Bacalaureat- Competenţe digitale şi lingvistice, febr.2018  

toți membrii 

catedrei 

- evaluator în Comisia de Simulare a Examenului de Bacalaureat , 

febr.2018  

prof.Simona Turcu, 

Ștefania Lazăr 
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- membru  al Comisiei Examenului de Bacalaureat, la Liceul Teoretic 

,,Traian”  iunie-iulie  2018; 

prof. Ionela Iordan 

- evaluator  la  Examenul de Bacalaureat, la Colegiul Tehnic ,, Petru 

Rares”  aug- sept. 2018  

prof. Ionela Iordan 
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- elaborare subiecte/evaluare lucrări pentru testarea inițială, formativă 

și sumativă  

toți membrii 

catedrei 

- susținere lucrare științifică ,,Aplicații ale rezonanței în viață și în 

tehnică” la Simpozionul Național Anual ,,Educație pentru un mediu 

curat” ed. a XV-a, noiembrie 2017, organizat de Universitatea 

,,Politehnica” din București și publicare în volumul de lucrări al 

simpozionului 

prof. Ionela Iordan 

- participare la  Simpozionul Național Anual ,,Educație pentru un 

mediu curat” noiembrie 2017, în calitate de coordonator al lucrărilor 

prezentate de elevii: Maria Emilia Constantin, Ana-Maria Buiac, 

Claudia Iliescu, cls. a X-a B, Ioana-Bianca Popa, cls. a XI-a C, 

Antonia Pîrvu și Florin Stan, cls. a XI-a D. 

prof. Ionela Iordan 

Participare la Concursul de Machete în cadrul Simpozionului 

Național Anual ,,Educație pentru un mediu curat” noiembrie 2017 şi 

obţinerea unui Premiu al II-lea, prin elevul Craioveanu David, cls. a 

VIII- a B și a unui Premiu al III-lea, prin elevii Conof Andrei- 

Nicolae și Fumureanu George, cls. a X-a B. 

prof. Ionela Iordan 

Participare la Concursul Național ,,Științe și Tehnologii”, desfășurat 

la Colegiul Tehnic ,,Elie Radu” Ploiești, martie 2018 și obținerea mai 

multor premii: 

- Premiul al II-lea, secțiunea ,,Energii regenerabile” prin elevii  

Conof Andrei-Nicolae și Fumureanu George, cls. a X-a B cu lucrarea 

,, Casa autonomă energetic” 

- Premiul al II-lea, secțiunea Gimnaziu-Tehnic prin elevul 

Craioveanu David, cls a VIII-a  B cu  lucrarea ,,Roboțel  versus 

obstacole” 

 - Premiu special, sectiunea Gimnaziu-Științific, prin eleva Morari 

Raluca-Elena, cls a VI-a B cu lucrarea ,,Dispozitiv holografic” 

prof. Ionela Iordan 

Participare în calitate de Membru la Comisia de Evaluarea a 

lucrărilor la secțiunea ,,Fizică Teoretică” din cadrul Concursului 

Național ,,Științe și Tehnologii”, desfăşurat în martie 2018, la 

Colegiul Tehnic ,,Elie Radu” Ploieşti  

prof. Ionela Iordan 
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Obținerea mai multor premii la diferitele secțiuni ale concursului 

,,Science4you,, 

- Premiul  I, secțiunea ,,Experimente interdisciplinare- machete” prin 

elevii  Conof Andrei-Nicolae și Fumureanu George, cls. a X-a B cu 

lucrarea ,,Autonomia energetică a clădirilor” 

- Premiul al II-lea, secţiunea ,,Reviste științifice” cu revista ,,SOS 

Planeta” 

- Premiul al III-lea și Mențiune, secțiunea ,,Experimente 

interdisciplinare” prin elevele Morari Raluca-Elena și Bunescu Mara, 

cls. a VI-a B cu lucrările ,,Magia electromagnetismului” și 

,,Dispozitiv holografic” 

- Premiul al III-lea, secțiunea ,,Desen științific” elev Macesaru Elisa,  

cls. a VIII-a  B, lucrarea  ,,I love physics” 

 -Mențiune, secțiunea ,,Proză SF”, elev Neacșu Kara-Ingrid, lucrarea 

,,Călătorie cu mașina timpului”                                                           

prof. Ionela Iordan 

Participare la Concursul Național de Reviste Școlare, apr-mai 2018, 

cu obținerea unui Premiu al II-lea la faza pe sector și a unei Mențiuni 

la faza pe Municipiu 

prof. Ionela Iordan 

-Pregătirea elevilor din clasele a XII-a pentru susținerea examenului 

de bacalaureat 

prof. Simona Turcu 

prof.Ștefania Lazăr 

Publicare de articole de specialitate în Revista de Fizică și Chimie nr. 

7-8-9/2017 și 10-11-12/2017 

prof.Simona Turcu 

Coordonarea realizării revistei școlare științifice ,,SOS Planeta” prof. Ionela Iordan 

Coordonarea publicației anuale a concursului Science4you prof.Simona Turcu 

Participare la organizarea și coordonarea concursului Național 

,,Science4you” editia a V-a; 

prof.Simona Turcu 

prof. Ionela Iordan 

Coordonarea lucrarărilor a 9 elevi participanți la Concursul Național 

Science4you  

- 2 premii I (Goral Emin, clasa a III-a, Costiuc Laura, clasa a XII-a) - 

1 premiu II (Dobre Mircea, clasa a XI-a A) 

- 2 premii III ( Constantin Veronica și Tănase Violeta, clasa a XI-a B)  

- o mențiune (Dobre Mircea, clasa a XI-a A). 

prof.Simona Turcu 
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Desfășurare activități cultural-educative prin intermediul orelor de 

dirigenție și consiliere 

toți membrii 

catedrei 

Coordonare  colectiv de redacție al revistei științifice a liceului  “SOS 

Planeta!”  nr. 1 şi 2/ 2018; 

prof. Ionela Iordan 

Participare la curs de prim ajutor organizat de Școala Postliceala  

FEG, București, dec. 2017 

prof. Ionela Iordan 

Participare la activităţile educative din cadrul Proiectului  ,,SEIF-

Școala de bani” organizat de Disruptive Thinking și BCR, în dec. 

2017 

prof. Ionela Iordan 

prof.Ștefania Lazăr 
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Colaborare cu Asociația Cultural-Stiințifică “Vasile Pogor” Iași 

(coordonator elevi pentru realizarea de bune practici în 

educație/voluntar privind promovarea activităților);  

prof. Ionela Iordan 

Incheiere protocol de colaborare între LT ,,Marin Preda” și ,,ENEL” 

în cadrul concursului ,,Play Energy” și participare cu proiectul 

,,Utilizarea energiilor regenerabile în sisteme tehnologice ale 

viitorului” realizat de elevii Conof Andrei-Nicolae și Fumureanu 

George, cls. a X- aB.  

prof. Ionela Iordan 

Colaborare cu poliția de proximitate Secția 20 Poliție având drept 

scop identificarea elevilor cu tendințe de abandon, prevenirea și 

combaterea infracțiunilor, evitarea comportamentelor de delicvență 

juvenilă. 

prof. Ionela Iordan 

Participare la activități de diseminare ,,Flipped- classroom 

methology” în cadrul proiectului ,,Video-learning for education” în 

ian. 2018 

toți membrii 

catedrei 

Participare în cadrul  proiectului ,,Să trăim sănătos fără tutun” în 

calitate de manager de proiect; 

prof. Ionela Iordan 

Înscriere în calitate de voluntar  pentru activitățile  desfășurate de 

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, sector 6 –

CPECA, sect. 6- contract nr. 979888 din 17.11.2018    

prof. Ionela Iordan 

Organizarea  activității ,,Efectele fumatului asupra organismului” în 

vederea marcării Zilei Naționale fără tutun 2017, nov. 2017, și 

participare la activitatea ,,Efectele consumului de tutun asupra 

organismului” mai 2018, în cadrul proiectului ,,Să trăim sănătos fără 

tutun” 

prof. Ionela Iordan 

Participare în cadrul Campaniei Naționale privind consumul de 

canabis ,,#Potaltfel”  la întâlnirea ,,Efectele consumului de canabis 

asupra organismului” desfășurata de Centrul de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog, sector 6 

prof. Ionela Iordan 

Participare în calitate de organizator al Târgului ,,Oferta Educațională 

2018”, 15-18 mai 2018 

prof. Ionela Iordan 

Încheiere protocol de colaborare cu Facultatea de Chimie Aplicată și 

Știința Materialelor din cadrul Universității Politehnice din București 

și organizarea prezentării ofertei educaţionale elevilor liceului pt. 

anul universitar 2018-2019 

prof. Ionela Iordan 

Atragere fonduri extrabugetare- sponsorizare Concurs Național 

,,Science4you” de către SC. Chipita România SRL, în valoare de 700 

ron. 

prof. Ionela Iordan 

Vizită la Facultatea de Geofizică din cadrul Universității București prof.Ștefania Lazăr 

Sărbătorirea Zilei Armatei, activitate inițiată de Clubul European prof.Ștefania Lazăr 

prof.Simona Turcu 

Voluntar în campania umanitară SHOEBOX 2017 prof.Ștefania Lazăr 

Participare la activități de prevenire și combatere a fenomenului de 

bullying organizate de ONG Salvați copiii 

prof.Ștefania Lazăr 
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Administrator al site-ului laboratorului de fizică – 

laboratoruldefizică.wordpress.com 

prof.Simona Turcu 

Administrator al site-ului Revistei de Fizică și Chimie – 

revistadefizicasichimie.ro 

prof.Simona Turcu 

Participare în proiectul CIVITAS – Decor urban prof.Simona Turcu 

Participare la activitățile din proiectul PROEDUS – Școala 

Bucureșteana dezbate 

prof.Simona Turcu 

Încheiere protocoale de colaborare cu Primăria Sectorului 6, 

A.D.A.F., E.C.D.L. România, Universitatea Politehnica București, 

A.P.L.M.P.B.2011 în vederea desfășurării activităților din proiectul 

Science4you 

prof.Simona Turcu 

Încheiere protocol de colaborare cu Asociația Environ în cadrul 

proiectului ,,Baterel și lumea non – e,, 

prof.Simona Turcu 

 

 

Participare în calitate de moderator la cursurile organizate de 

PROEDUS în cadrul proiectului ,,Școala Bucureșteană Dezbate,, 

prof.Simona Turcu 

 

 

COMISIA METODICĂ DE CHIMIE 

 

 

1. Organizarea activităţii catedrei de chimie s-a realizat prin elaborarea unui program de 

activitati în şedinţa de catedră din 05.09.2017. Au fost discutate programele analitice în vigoare 

pentru clasele a VII – XII, insistându-se pe clasa a XI a si a XII a unde elevii trebuie sa sustina 

simulari si examen de bacalaureat. 

De aceste activităţi s-a ocupat profesor Velicu Carmen şi colectivul profesorilor de chimie. 

2. Activitatea de perfecţionare desfăşurată la nivelul catedrei s-a realizat în şedinţele 

următoare: 

- Septembrie 2017 - au fost elaborate planificarile calendaristice şi au fost propuse modele 

de teste predictive; 

- Octombrie 2017 - au fost discutate modalităţile de evaluare iniţială fiind propuse şi 

analizate rezultatele testelor de evaluare în conformitate cu cerinţele actuale, de către profesorii 

catedrei. 

- Octombrie 2017–Organizarea in colaborare cu Agentia Nationala Antidrog sect 6 a unei 

activitati de primire de voluntari-4 elevi si 3 cadre didactice.Pe parcursul anului scolar au mai fost 

derulate si alte proiecte »Pot altfel «   pt cls IX privind consumul antidrog  »Sa traim sanatos fara 

tutun »activitatea finala fiind derulata prin Clubul European al liceului -coordonator prof Bojoaga 

Raluca. 

- Noiembrie 2017 – pregatirea unui lot de elevi pentru concursul  Chimia Prieten sau 

Dusman – membrii catedrei. 

- Noiembrie-2017-ParticipareaProf Velicu C cu referat la activitatea metodica la nivel de 

sector de la sc gimnaziala Regele Mihai I : « Metode si procedee de instruire utilizate in chimie » 

- Noiembrie 2017 – Marcarea Zilei Nationale Antitutun prin activitate organizata pe 

sectorul 6, in colaborare cu ANA Bucuresti, activitate prevazuta in proiectul “Se poate trai sanatos 

fara tutun” – organizator profesor Bojoaga Raluca in colaborare cu prof Velicu C. 

- Decembrie 2017 – profesoarele Bojoaga Raluca şi Velicu Carmen au organizat 

olimpiada de chimie faza pe liceu;  
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- Noiembrie-decembrie 2017 – implementarea la nivel de gimnaziu a 

proiectului «  Chimia prietena copiilor»parte a proiectului PROEDUS coordonat de Primaria 

Capitalei-paricipanti-clsVII-VIII.-coordonatori prof.Georgescu Cristina  Velicu Carmen,Bumbacea 

Adela. 

- Noiembrie –decembrie 2017 participare la un curs de prim ajutor cu un nr. de 78 elevi 

de elevi liceu si gimnaziu la sediul FEG-coordonatori Bojoaga Raluca si Bumbacea Adela 

- Septembrie 2017 - Ianuarie 2018 – saptamanal (zilele de marti si miercuri) pregatire 

pentru bacalaureat, responsabil profesor Cristina Georgescu (clsXIIC) si Velicu C (XIC). 

- Ianuarie 2018 – vizita tematica la Muzeul de geofizica a Pamantului cu tema „Elemente 

si compusi chimici raspandite in lumea minerala” – profesori Velicu C. si profesor Bojoaga Raluca; 

- Ianuarie 2018 – au fost analizate la nivel de catedră rezultatele testării sumative si au 

fost stabilite modalitati de recuperare a ramanerilor in urma. 

- Ianuarie- Iunie-2018-prof Velicu Carmen si Georgescu Cristina in colaborare cu 

Asociatia de Parinti a liceului participa la implementarea la clasele 0-VIII a proiectului sponsorizat 

de Primaria sect.6 LABORATORUL DE ROBOTICA sustinand atat concursuri cat si cursuri alaturi 

de reprezentantul Comitetului de parinti care este si initiatorul proiectului d-nul Leonte Liviu.   

- Aprile-mai participare cu un lot de elevi de cls XI la urmatoarele concursuri de 

comunicari stiintifice:”Chimia prieten sau dusman”si „Science4U” coordonatori de lucrari Bojoaga 

raluca si Velicu Carmen.Echipa prof Bojoaga R fiind premiata cu un premiu I si doua mentiuni 

speciale. 

- Mai 2018 participarea cu lucrari stiintifice a prof.Bojoaga R la simpozioanele organizate 

de UPB si Universitatea Bucuresti 

- Mai 2018-Activitate antitutun in colaborare cu ANA sect 6 dedicata Zilei Internationalei 

Antitutun-organizatori Bojoaga R,Velicu C,Iordan Ionela 

- Pe tot parcursul semestrului II catedra de chimie a fost implicata in organizarea si 

evaluarea elevilor in simularile si examenele nationale astfel 

Prof Velicu C-membru comisie si evaluator in cadrul comisiei de simulare Bacalaureat-

(martie2018),administrator test pt examenul de testare cls VI(mai2018),asistent Evaluare 

Nationala(iunie). 

Prof Bojoaga R-evaluator si asistent Simulare Bacalaureat  

 

COMISIA METODICA DE BIOLOGIE 

 

►Prof. Patrascu Elena Daniela  

1. Am coordonat toate activitatile profesorilor de biologie la nivel de sector, in calitate de 

metodist si coordonator de cerc pedagogic al prof. din sectorul 6; 

 

2. Am participat la şedinţele Consiliului Consultativ pe discipline, în calitate de  membru al 

consiliului la nivel ISMB; 

3. Am făcut parte din  grupul de lucru al MEN – CNEC, pentru elaborarea subiectelor de 

Bacalaureat, Definitivat, Titularizare; 

4. Am făcut parte din grupul de lucru al MEN – Comisia Nationala, pentru elaborarea 

subiectelor la Olimpiada de Biologie; 

5.  Am facut parte din grupul de lucru al ISMB, care a  elaborat subiectele pentru Olimpiada 

de Biologie; 

6.  Am organizat si desfasurat Olimpiada de Biologie – faza pe scoala( decembrie, 2017);  
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7. Am organizat faza pe sector  si faza pe municipiu a Olimpiadei de Biologie in calitate de 

Presedinte al comisiei; 

8.  Am efectuat inspectii de specialitate pentru acordarea gradelor didactice; 

9.  Am desfasurat activitati de consiliere cu prof. debutanti; 

10. Am participat, in calitate de membru-evaluator la activitățile Comisiei de asigurare a 

omologării mijloacelor de învățământ, din cadrul MEN; 

11. Am evaluat prof. de biologie in cadrul concursului de titularizare, 10 ore de inspectii la 

clasa ( desfasurate la Lic. T. Marin Preda si C. N. Elena Cuza); 

11.  Am elaborat testele initiale pentru clasele de liceu( IX – XII); 

            12.  Am participat la activitatile desfășurate cu ocazia Zilei armatei – 25 octombrie. 

 

13.Am pregatit-o pe  eleva Ilie Daria Elena, din cls a VII a, care  a obținut Premiul II la  faza 

pe sector a Olimpiadei de Biologie, premiul I la faza pe municipiu și Premiul I la faza 

Nationala;  

14.  Am efectuat ore de pregatire suplimentara cu elevii, in vederea olimpiadei de biologie si 

a examenului de bacalaureat; 

15. Am participat la organizarea si desfasurarea Olimpiadei Nationale de Biologie de la Piatra 

Neamt; 

16. Am facut parte din echipa proiectului ROSE, care a vizat pregatirea suplimentara a 

elevilor de clasa a XII a, in vederea sustinerii examenului de bacalaureat; 

17. Am facut parte din Comisia de organizare si administrare a Evaluarilor Nationale la 

finalul cls. a II a, a IV a si a VI a, in calitate de prof. evaluator; 

18. Am participat ca membru, in Comisia de simulare a examenului de bacalaureat;    

19. Am participat in calitate de asistent la examenul de bacalaureat - Competențe lingvistice;                                                                                                                                                                

20. Am participat in calitate de evaluator la examenul de bacalaureat – proba scrisa;                                                                                                                                                            

21. Am făcut parte din Comisia ISMB, de evaluare a dosarelor pt obținerea Gradației de 

merit; 

22. Am  contribuit in calitate de profesor coordonator, la aparitia nr. 15 al Revistei 

“INTERFERENŢE” – Revista profesorilor din Liceul “Marin Preda”; a publicat articole de 

specialitate  in Revista “INTERFERENŢE”; 

23. Am  facut parte din colectivul de redactie al revistei „ SOS PLANETA„ ( nr. 1 si 2), in 

care a publicat si 2 articole de specialitate;   

24. Am  participat la organizarea si desfasurarea activitatii de orientare scolara si 

profesionala, in colaborare cu SRI, Univ. Bucuresti, Univ. Politehnica, Univ. de Medicina 

"Carol Davila"; 

25. Am  participat la activitati de voluntariat, in colaborare cu catedra de religie si cu catedra 

de educatie fizica;  

26. Am participat la activitati extrascolare, desfasurate in parteneriat cu Politia de 

proximitate, Academia Militara, Cabinetul Psihopedagogic, etc. 

27. Am aplicat strategii diferentiate pentru elevi cu CES ( Soare Maria-12C; Paun Ioana-9B; 

Matei David-9C);  

28. Am  fost responsabil al Comisiei de olimpiade si concursuri scolare, Comisiei metodice 

de biologie; membru in Comisia de curriculum, Comisia pentru imaginea scolii, Consiliu de 

administratie, etc. 

29. Am desfasurat activitati de consiliere cu elevii, dar si cu parintii; am aplicat chestionare, 

etc. 

30. Am paricipat la activitatile festive desfasurate de clasele terminale- VIII si XII. 
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►Toti membrii catedrei: 

            - au participat la Consfatuirea prof. de biologie – sept. 

- au  elaborat si  aplicat teste  formative si  sumative; 

- au efectuat vizite si proiecte cu caracter ecologic cu elevii diferitelor clase; 

- au  facut parte din Comisia de organizare si administrare a Evaluarilor Nationale la finalul 

cls. a II a, a IV a si a VI a, in calitate de prof. evaluatori; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA DE GEOGRAFIE 

 

Mentionez ca in cadrul Catedrei de geografie activitatile s-au desfasurat individual dupa cum 

urmeaza: 

 

1. PROFESOR BARBALATA COSTEL 

 

În anul şcolar 2017– 2018 pe lângă activităţile specifice funcţiei de director adjunct a desfăşurat o 

serie de activităţi după cum urmează: 

1.Proiectarea activităţilor didactice 

a)a ţinut cont de respectarea programelor şcolare în concordanţă cu nivelul de dezvoltare al elevilor 

şi adaptat la specificul claselor.  

b)a folosirea TIC în activitatăţile  de proiectare; 

c)a elaborarea cursului opţional pentru clasa a XI-a C (Probleme globale) 

2.Realizarea activităţilor didactice: 

a)folosirea unor strategii şi tehnici moderne de proiectare; 

b)realizarea unor fise de lucru si a unor fisiere power-point în cadrul orelor de geografie 

c)pregătirea elevilor pentru examenul de bacaureat, unde promovabilitatea a fost 100% media notelor 

la bacalaureat fiind 8,02. 

3.Activități extraşcolare  

a)excursie : Bucureşti-Băile Herculane-Cazanele Dunării –Orşova-Craiova-Bucureşti 

b)vizionarea unor piese la teatru Nottara cu elevi de la mai multe clase (Păguboşii) şi la Teatrul 

Naţional (Dineu cu proşti). 

c)Participarea la mai multe spectacole organizate de către catedrele de limba română şi arte la casa 

Studenţiloe şi la sala din Piaţa Amzei. 

d)Participarea la Simpozionul ,,Science 4 you‟‟ organizat de catedra de fizică la Universitatea 

Politehnică 

 

2. PROFESOR OPREA MONICA 
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         În  cursul anului şcolar 2017-2018 a derulat activităţi didactice, școlare și extrașcolare, în 

conformitate cu prevederile contractului individual de muncă și ale fișei postului, după cum urmează: 

1.Proiectarea activităţii: 

- a întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în conformitate 

cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare; 

- a predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către 

inspectorul de specialitate; 

- elaborarea de material pentru proiectarea ofertei educationale a liceului adaptate la standardele de 

pregătire profesionale: 

- a elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- a elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și baremele de 

corectare și notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor 

testări, pentru a perfecționa demersul didactic; 

- a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente specifice 

tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și Excel; 

- respectarea programei şcolare şi a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi 

adaptarea acestora la particularităţile claselor: am prezentat la termen planificările calendaristice, cu 

avizul directorului şi al responsabilului de catedră, acestea fiind elaborate în conformitate cu 

cerinţele inspectorului de specialitate; 

- folosirea TIC în activitatea de proiectare; 

2.Realizarea activităţilor didactice: 

-predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

-în procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice capabile să stimuleze 

implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu - învăţarea prin proiecte, 

investigația sau portofoliile; 

-a aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de geografie atât pentru 

dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor practice;  

-a utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, platforme 

educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi derularea 

procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevii mei; 

-a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale; 

  

- a organizat/particpat  activități extraşcolare:  

•excursii:Cosesti, judetul Arges- Octombrie, Fabrica de globuri -

Decembrie,Olanda(Amsterdam, Haga, Roterdam)- Aprilie, Edenlend- Balotesti, Iunie 

•a organizat Balul Bobocilor, contractand diverse sponsorizari, ex. Produse oferite de S.C, 

Hama Distribution Romania SRL 

•a implementat un proiect Erasmus, Video learning for Education , pe axa parteneriat 

strategic, proiect ce se desfasoara in perioada noiembrie 2017- octombrie 2019; Proiectul are ca 

parteneri: Sanderland College-Marea Britanie, EXE- Bucuresti, EAC- Grecia, Liceul Teoretic Marin 

Preda este coordonatorul proiectului. In cadrul acestui proiect am desfasurat diferite activitati, 

precum: 

-In saptamana 4- 8 decembrie a organizat o activitate de tip LTTA( Learning Teaching Training 

Activity) la care au fost prezenti toti partenerii din proiect. 

-Ianuarie 2018 activitate de diseminare la nivelul profesorilor de stiinte din diferite scoli 
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-a aplicat , in cadrul proiectului,chestionare in privind perceptia elevilor fata de ore desfasurate la 

clasa 

-am realiazat activitati privin feed-bak-ul elevilor fata de impementarea tutorialelor video realizate in 

cadrul proiectului 

-a realizat procedura de selectie si selectarea grupului de elevi carea vor participa la activitatea de tip 

LTTA( Learning Teaching Training Activity) ce se va desfasura in Marea Britanie, in noimbrie 2018 

-a realizat demersurile necesare deplasarii profesorilor de matematica Georgescu Marinela si Florea 

Constantin la Learning Teaching Training Activity ce s-a desfasurat in Grecia(iunie) 

- a realizat diseminarea proiectului pe diferite canale media (postari pe pagina liceului, interviuri la 

diferite publicatii, etc) 

•a participat la proiectul Lesson about tolerance, realizat de fundatia Centropa, Budapesta- 

decembrie 2017; 

•a participat la proiectul SEIF- Scoala de bani, Sustinut de Banca Comerciala Romana si 

Distruptive Thinking; 

•a participat cu elevii la cativaitatile si evenimentele organizate de Teatrul Evreiesc de Stat in 

anul scolar 2017-2018; 

•a organizat activiatatea Ziua Armatei Romane- activiatate la nivel de sector, 17 octombrie 

2017; 

•a facut parte din Echipa de implementare a proiectului R.O.S.E.; 

•a fost membru in Comisia de proiecte si programe europene; 

•a fost membru in Comisia de proiectului  Club European; 

•a fost membru in Comisia pentru activitati scolare si extrascolare; 

•a fost membru in Comisia coordonatorilor de proiecte si programe educative; 

•a fost membru in Comisia pentru olimpiade si concursuri scolare; 

•a fost membru in Comisia de organizare si coordonare a examenelor; 

•a fost sef de catedra la disciplina geografie; 

3.Evaluarea rezultatelor învăţării: 

- elevii au fost informaţi cu privire la criteriile de evaluare asigurându-se astfel o transparenţă a 

procedurilor de evaluare; 

- au fost elaborate teste initiale în conformitate cu prevederile ministerului, la clasele 9 A si 9 B au 

fost aplicate Testele initiale propuse de minister; s-a realizat interpretarea lor şi informarea fiecărui 

elev; 

- s-au utilizat diverse instrumente de evaluare: teste cu itemi diferiţi, portofolii, referate, studii de caz, 

prezentări power-point.(modelele de teste pot fi consultate in Dosarul Comisiei metodice de 

geografie, in dosarul personal sau in Cabinetul de geografie) 

- a fost promovată autoevaluarea şi aplicate chestionare cu privire la gradul de satisfacţie al elevilor 

fata de disciplina pe care o predau; 

- a fost profesor evaluator in Comisia de reexaminare corigenta (cl a- XII-a), in Comisia de situatii 

neincheiate (cl a XI) si in Comisia de corigenta (cl a XII a), august- septembrie 2018 

4.Managementul clasei de elevi: 

- s-a stabilit un cadru adecvat pentru desfăşurarea activităţilor didactice, precizându-se elevilor 

regulile de conduită şi atitudine; 

- a monitorizat comportamentul elevilor de la clasa a-X-a A, unde am fost dirigintă, prin completarea 

documentelor şcolare (catalog, scrisori către părinţi, dosare de burse);  

-a organizat întâlniri periodice cu părinţii, în cadrul şedinţelor și prin cooptarea acestora la diverse 

activități extracurriculare. Sedintele cu parintii au avut loc in: 28.09.2017, 21.12.2017, 17.01.2018, 
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6.06.2018. Deasemenea am oferit consultatii cu parintii conform garficului stabilit.Am aplicat 

Chestionare parintilor in vederea unei mai bune cunoasteri a elevilor 

- a realizat o cât mai bună colaborare şi comunicare între elevii şi profesorii clasei a-X-a A; 

- a colaborat  cu Fundatia Romania ProCulture in vedrea implementarii programului Tineri in pragul 

vietii, ce s-a concretizat prin  realizarea unor sedinte de dezvoltare personala in cadrul orelor de 

consiliere. Proiectul s-a desfasurat pe tot parcursul anului scolar, au fost aplicate chestionare, 

organizate ateliere de lucru, sesiuni de dezbateri, etc. 

-a realizat demersurile necesare realizarii celor stipulate in Metodologia continuarii studiilor dupa 

finalizarea invatamantului obligatoriu; 

5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale: 

-  a participat la cursurile : 

•Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul unitatilor scolare, 

organizat de CCD si Asociatia Vivid Education – 6 ore; 

•Evaluator de competente profesionale ale cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar , 

organizat de CCD- 120 ore, 30 credite; 

•Curs de limba engleza;  

-participarea la conferinte/seminarii  si publicatii 

•a participat la Congresul  Naţional al Societăţii de Geografie din România, in calitate de 

delegat, Brasov, octombrie  2017; 

•a participat cu lucrarea: Schimbări în utilizarea terenurilor în Câmpia Vlăsiei/Land use 

change in Vlăsia Plain, la International Conference: Geographical Sciences And Future of Earth, 

2017, 18th-19th November, Bucharest, Romania; 

•a participat cu lucrarea:Turismul in zona montana a judetului Valcea,efecte asupra mediului 

geografic, la Simpozionul National Geografie teoretica si aplicata a judetului Valcea, editia a XII a, 

mai 2018; 

• a publicat lucrarea:  Reflections on the school network of the settlements lying in the Sub-

Carpathian watershed of the Cricovul Sărat, Annals of the University of Bucharest – Geography 

Series, University Publishing House, Bucureşti, ISSN: 1013-4115, ISSN Online: 2247 - 238X ; 

- a participat la Consfătuirile organizate de către ISMB  cu inspectorii de specialitate; 

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

unității de învățământ, dar şi cu elevii mei şi părinţii acestora; 

- a realizat şi actualizat portofoliului meu profesional, ori de câte ori au apărut modificări şi noi 

achiziţii profesionale. 

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare   

-a fost membru in Comisia de promovarea imaginii scolii si de marketing; 

-a fost membru in Comisia pentru promovarea imaginii scolii si pentru relatii de parteneriat parinte –

elev-comunitate; 

- a coordonat proiectele elevior participanti la Concursul National de arta fotografica Creeaza cu 

scop; 

- profesor-evaluator la Olimpiada de de Geografie, faza pe sector, 17 feb. 2018; 

- profesor-evaluator la Olimpiada de de Geografie, faza pe municipiu, 3 martie 2018; 

- profesor evaluator, la concursul ”Terra”, faza pe sector, 24 feb. 2018; 

- profesor evaluator, la concursul ”Terra”, faza pe municipiu,  14 aprilie 2018; 

- profesor asistent in Comisia de organizare a simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a-

VIII-a şi a examenului de bacalaureat naţional în anul școlar 2017-2018, la Liceul Teoretic Marin 

Preda; 
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 - membru în Comisia de Evaluare Evaluarea a competentelor lingvistice si digitale de la Liceul 

Teoretic Marin Preda, prima sesiune de examen 2018;  

- profesor asistent in Comisia pentru organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru clasa a 

VIII-a, în anul școlar 2017-2018, la Liceul Teoretic  Marin Preda; 

- membru în Comisia de organizare și desfășurarea a olimpiadei școlare la geografie – faza pe școală, 

dec. 2017,la Colegiu Tehnic Feroviar Mihai I. 

-profesor asistent la Olimpiada de Istorie , faza pe sector, 24 feb. 2018; 

- membru în Comisia pentru omologarea mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în 

învățământul preuniversitar ( MEN). 

- a participat in cadrul parteneriatului  de colaborare cu Fundatia Sfanta Macrina la actiuni caritabile 

in cadrul proiectului educational Traditiile – lumina spiritului romanesc; 

-a fost profesor voluntar  PROEDUS in cadrul taberei din Paralia-Grecia, iunie 2017; 

- a respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate tipurile de 

activităţi desfăşurate, implicându-mă activ în crearea unei culturi a calităţii la nivelul şcolii noastre; 

- a prezentat proiectul Erasmus ,Video Larning For Education, pe diferite canale media promavand 

astfel si imaginea scolii;  

 

 

 

 

3. PROFESOR ENE MIHAELA 

 

-Efectuarea orelor de curs 

-Intocmirea planificarilor calendaristice si elaborarea programei pentru cursul optional “Creaza-ti 

mediul” de la clasa a Va, aprobat la nivelul ISMB 

-Elaborarea Testului de evaluare initiala la clasele a IX a C si D si interpretarea rezultatelor 

-Asigurarea unui curriculum diferentiat pentru elevi cu nevoi speciale la clasa a XI a D ( cazul 

elevului Cosmin  

-Participarea la activitatile metodice la nivel de sector si municipiu. 

-Participarea la sedintele organizate in cadrul sindicatului SSIB, in calitate de lieder sindical afiliat 

acestei federatii 

-Vizita la Muzeul Gr. Antipa – octombrie 2017 si a Expozitiei de fotografie pe tema “RUSIA”, 

organizata de ambasada Rusiei la Bucuresti (organizata in colaborare cu muzeul  Gr. Antipa), cu 

elevi ai claselor a VII a B si a XI a D si E. 

-Colaborarea, in calitate de profesor-diriginte al clasei a VII a B, cu prof. consilier Anice Gabriela 

Dragoi din cadrul cabinetului de consiliere si asistenta psihopedagogica, in vederea asigurarii 

serviciilor de consiliere scolara si asistenta psihopedagogica pentru elevii clasei a VII a B. 

-Participarea la cursul derulat in cadrul CIVITAS  - PARTENERIATUL PENTRU EDUCATIE ,  pe 

tema “Profesori motivati-educatie de calitate” desfasurat in luna noiembrie 2017 la Busteni 

-Profesor-asistent la examenul de Evaluare Nationala, disciplina limba si literatura romana, din luna 

februarie 2018 

-Profesor – evaluator la Olimpiada de Geografie- faza pe Municipiu, din luna martie 2018. 

-Organizarea unei excursii de trei zile in “Saptamana Altfel” (27-28-29 martie 2018 ) in Cazanele 

Dunarii, cu elevii claselor a V a A,B, a VII a B, a IX a D, a XI a C si a XI a E. 

-Vizionarea spectacolului la Teatrul Nottara: “O poveste foarte simpla” din luna iunie 2018, cu elevii 

claselor a VII a B, a XI a A si a XI a C. 
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-Participarea la seratele de la Casa Studenţilor organizate de catre doamnele profesoare Fitcal Maria, 

Ungureanu Maria si Barb Ana Maria. 

-Profesor evaluator la disciplina Geografie din cadrul examenului de simulare a Bacalaureatului, din 

luna MARTIE 2018. 

-Profesor organizator din partea Liceului Teoretic “Marin Preda” la Targul “Oferta Educationala – 

2018”, organizat in Parcul Tineretului in perioada 15-18 mai 2018 de catre Primaria Municipiului 

Bucuresti prin PROEDUS si ISMB. 

 

4. PROFESOR HOGAS ALEXANDRU 

 

a)Proiectarea didactica. 

-In urma studierii aprofundate a curriculum-ului scolar, a realizat in conformitate cu prevederile 

programei  planificarile calendaristice si proiectele didactice in acord cu metodologia recomandata. 

b)Organizarea si realizarea activitatilor de invatare. 

  - a realizat selectia procedeelor, tehnicilor si metodelor de predare in functie de nivelul de pregatire 

al elevilor se de cantitatea cunostiintelor de transmis; 

  - a utilizat eficient materialele didactice disponibile; 

- a asigurat evaluarea nivelului de pregatire al elevilor, folosind instrumentele de evaluare    

recomandate (teste de evaluare, proiecte, activitati practice); 

-a realizat lectii din perspectiva interdisciplinara (legaturile geografiei cu istoria, cu stiintele naturii si 

geologia). 

 - a obtinut calificativul Foarte bine atat la inspectia de specialitate RODIS cat si la inspectia curenta. 

c)Participarea la actiuni complementare activitatii de invatare. 

-a prezentat elevilor normele PSI si de Securitate a muncii (in cabinetul de geografie); 

-a participat in cadrul saptamanii “Scoala altfel” la proiectia unui set de fotografii cu specific 

geografic in cadrul unitatii noastre scolare; 

-a participat in calitate de profesor asistent la simularea examenului de bacalaureat si testare 

nationala desfasurate in unitatea noastra; 

- a participat in calitate de profesor  evaluator la Olimpiada de geografie, etapa pe sector ( cf. 

adeverintei nr. 521/17.02.2018), precum si in calitate de profesor asistent la Olimpiada de limba 

engleza, etapa pe sector (cf. adeverintei nr.600/03.03.2018); 

-a participat, in calitate de asistent supraveghetor, la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 

2018, conform adeverintei nr. 3416/28.06.2018. si august 2018. 

d) Participarea la activitatea de perfectionare pedagogica si de specialitate. 

- autoperfectionare; 

-participare la activitati metodice la nivel de sector; 

-verificarea documentelor de catre prof. metodist; 

e) Capacitatea de comunicare. 

-a aratat deschidere in relatia de comunicare cu elevii; 

-a comunicat constant cu profesorii diriginti; 

-a aratat receptivitate in relatia cu conducerea unitatii, cadrele didactice si personalul scolii; 

f) Comportamentul si tinuta. 

- a dovedit un comportament corect si o tinuta decenta in relatia cu elevii si intregul colectiv; 

 

COMISIA METODICĂ DE RELIGIE ȘI  ȘTIINȚE SOCIALE   
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 Catedra de  Științe sociale şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care 

să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la evaluarea 

naţională. 

Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate 

pe :  

 

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 

2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi sumative cu 

caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă; 

3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev- cadru 

didactic; 

5. Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre 

furnizoare de educaţie; 

6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi 

aplicarea lor în teme. 

 

 

- olimpiada de științe sociale 

 

   În anul scolar 2017 - 2018, aM avut în centrul activităţii  obiective  precum  : 

                    - discutarea programei si a bibliografiei ; 

                    - elaborarea testelor initiale si finale 

                    - selectarea manualelor ; 

                    - asigurarea unui bogat material documentar; 

                    - evaluarea permanenta si pregatirea suplimentara a elevilor care au sustinut 

Bacalaureatul                

   S-au aplicat evaluari initiale , semnalandu-se greselile frecvente , s-au propus si urmarit 

masuri de ameliorare, s-au aplicat permanent  elevilor  evaluari formative si sumative , s-au organizat 

si desfasurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor IX-XII , precum si un program 

de pregatire a elevilor claselor a XII-a pentru recuperarea/consolidarea notiunilor, in vederea 

sustinerii Bacalaureatului. 

Membrii Comisiei s-au straduit să utilizeze cat mai multe mijloace moderne în procesul de 

predare-invatare-evaluare, in scopul savarsirii unui invatamant de calitate si a unui demers didactic 

de exceptie, inovator, care sa aducă performante şcolare deosebite in viitor. Membrii catedrei au 

participat la activitatile cercurilor pedagogice de specialitate, in incercarea continua de a se 

perfectiona si de a se alinia la exigenţele societăţii. 

         La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din 

catedră. Aceştia au participat la examenele de corigenţă.. In luna septembrie 2017, profesorii au 

participat la consfătuirile cadrelor didactice. S-au întocmit atât planul managerial, cat şi planificările 

calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare, au realizat proiecte didactice. Totodată au fost 

elaborate teste iniţiale, aplicate până la 1 octombrie 2017. În primele două săptămâni ale anului 

şcolar, s-a asigurat procurarea manualelor şcolare. Au fost prezentate diverse culegeri de exerciţii şi 

eseuri necesare pregătirii elevilor pentru examenul de Bacalaureat.  

        Săptămânal, s-au organizat ore de consultaţii pentru elevii claselor a XII-a, pentru eficientizarea 

pregătirii acestora pentru examen. 
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        În primul semestru elevii s-au pregătit sa participe la olimpiadă. Activitatea de predare-învăţare 

a profesorilor s-a realizat prin folosirea unor metode tradiţionale (prelegerea, lectura, conversaţia), 

alături de cele moderne (investigaţia de text literar, dezbaterea, problematizarea).  

         Pe tot parcursul anului şcolar s-au realizat forme diverse de evaluare. În catedră au fost aplicate 

subiecte de teză. Elevii au fost evaluaţi şi prin produse specifice activităţii noastre: portofolii, studii 

de caz, referate. 

      iatra  

OPORTUNITĂŢI: 

 

• S-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi mai 

hotărâţi spre reuşită; 

• Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesionala, poate 

promova si consolida coordonatele unei învăţări formative, durabile,punctate de performanţe. 

Puncte tari: 

- 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; 

- 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: 

- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; 

-nesusținerea de lectii în AEL; 

-lipsa unor cercuri şcolare; 

- goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a XII-a; 

- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise; 

 

         REZULTATE BACALAUREAT 2018  - procent de promovare : 100% 

  

NR. 

ELEVI 

                                             NOTE  OBŢINUTE         

INTRE  1-

1,99 

INTRE  2-

2,99 

INTRE 

 3-3,99 

INTRE  4-

4,99 

INTRE 

  5-5,99 

INTRE 

  6-6,99 

INTRE  7-

7,99 

INTRE  8-

8,99 

INTRE  9-

9,99 

NOTA 

10 

    17 -     -      -    -      -     3     6     6    2 - 
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Activități desfășurate de membrii catedrei 

 

Prof. Florin Iorga 

 – Participare la conferința cu tema ”Introducere în Teologia Ortodoxă” susținută de preot prof. 

emerit Andrew Louth, membru al Academiei Britanice, 2 oct. 2017 

- Participare cu o comunicare la manifestările ,,Zilei internaționale a filosofiei”, 18 XI 2017 

-A participat la Seminarul intensiv de Leadership personal, pe tema ”Învață să visezi!”, 13 XII 2017 

-Vizionarea, împreună cu elevii a filmului ”Labirintul. Evadarea ”, ianuarie 2018 

-16-17 ianuarie 2018 participare la atelierul de formare ”Neuroștiința în slujba educației copilului 

tău”, organizat de Centrul de Formare și Inovare al Fundației Varlaam 

-Membru al comisiei de evaluare a  rezultatelor olimpiadei, etapa pe municipiu 

- A participat la sesiunea de comunicări știinifice a Universității Creștine,,Dimitrie Cantemir” cu 

studiul ,,Modernitate si radicalism politic”, 12 mai 2018 

- A vizitat ,împreuna cu elevii, Târgul de carte ,,Bookfest”, mai 2018 

 

Prof. Sorina Sandu 

 

- A colaborat cu ,,Junior Achievement Romania‟‟, în cadrul programului ,,Compania elev” 

- A realizat întâlniri pe teme de antreprenoriat cu experți în acest domeniu 

- A organizat o vizită, cu elevi, la Bursa de Valori București 

- A participat, împreună cu elevi, la programele de educație financiar-bancară derulate la 

Banca Națională a României 

 

 Catedra de Religie a Liceului Teoretic „Marin Preda” este formată din următoarele cadre  

didactice: 

• Janeta Niţă – profesor titular 

• Viorel Albu – profesor titular 

• Georgiana Simona Dobrică- profesor titular 

 

Catedra de Religie este coordonată de doamna profesor Janeta Niţă, iar pe    parcursul anului 

şcolar 2017-2018, a desfăşurat următoarele activităţi: 

1. Participarea la consfătuirea profesorilor de Religiedesfasurata la nivel de municipiu – 

06.09.2017; 

2. Participarea la Cercul Pedagogic organizat la nivel de sector- 18.10.2017; 

3. Participarea cu elevi la Ziua Armatei Romane, actiune desfasurata in Liceul Teoretic 

„Marin Preda”- 17.10.2017; 

4. Slujba de binecuvântare a anului şcolar, cu ocazia  sarbatorii Sf. Dimitrie cel Nou, 

Ocrotitorul Bucurestilor, invitat preotul Matei, de la      Biserica Buna Vestire, Giuleşti – 25.10.2017; 

5. Te-Deum, slujba de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu, cu ocazia 

sarbatorii Sf. Nicolae, prietenul copiilor- 5.12.2017; 

6. Organizarea acţiunii caritabile „ De la suflet la suflet” cu elevii claselor I-XII, de la 

căminul de copii cu dizabilităţi „Sfânta Macrina” – 19.12.2017; 

7. Organizarea actiunii caritabile pentru Azilul de batrani, Ciolpani-21.12.2017; 

8. Participarea cu elevii de la clasele pregătitoare până la clasele a XII-a, la Sfânta Taină 

a Spovedaniei cu ocazia Sărbătorii Naşterii Domnului.- 22.12.2017; 

9. Organizarea Concertului de colinde „Colindul sfant si bun” sustinut de studentii 

teologi înscrisi la practica pedagogica în Liceul Teoretic „Marin Preda” 
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10. Participarea cu elevii de la Liceul Teoretic "Marin Preda" la Pelerinajul de Florii 

organizat de Arhiepiscopia Bucurestilor, cu ocazia marii sarbatori a Intrarii Domnului in Ierusalim- 

31.03.2018 

11. Participarea cu elevii claselor I-XII la Sfanta Taina a Spovedaniei, la Biserica Buna-

Vestire, Giulesti.- 6.04.2018 

12. Organizarea actiunii caritabile "De la suflet la suflet" in colaborare cu caminul de 

copii cu dizabilitati "Sfanta Macrina" si Biserica Buna-Vestire, Giulesti.- 27.03.2018 

13. Organizarea actiunii caritabile "Dam viata anilor" in colaborare cu caminul de copii 

Ciolpani. - 29.03.2018 

14. Organizarea Concursului de poezie religioasa "Cruce si Inviere" in colaborare cu 

Scoala Gimnaziala Nr.167, Biserica Buna-Vestire, Giulesti si Protoieria sector 6, Bucuresti. -

3.06.2018. 

15. Coordonarea unui grup de 13 studenti teologi de la Facultatea de Teologie Ïustinian 

Patriarhul" din Bucuresti in practica pedagogica, in lunile: martie, aprilie, mai 2018. 

16. Parastas de Inaltarea Domnului pentru eroii neamului (Ziua Eroilor). - 17.05.2018 

17. Participarea ca supraveghetori la evaluarea nationala de la clasele a II-a ,a IV-a, a VI-a. 

18. Participarea ca supraveghetoeri la simularile examenelor de la clasele a VIII-a sau a 

XII-a. 

19. Participarea la Targul pentru oferta educationala, a Liceului Teoretic "Marin Preda" ce 

s-a derulat in Parcul Tineretului in 16.05.2018. 

20. Pelerinaj cu elevii premianti si participanti la concursul de poezie "Cruce si Inviere", la 

Manastirile Cernica si Pasarea si popas in parcul de distractii Pustnicul, sponsorizat de Biserica Buna-

Vestire, Giulesti in 16.06.2018.  

 

 

COMISIA METODICĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ 

   

    In anul scolar 2017 – 2018 la catedra de educatie fizica isi desfasoara activitatea 5 profesori 

titulari – Ionescu A., Cristea V., Pavel L., Majer H., Bugheanu M. 

  La inceputul anului scolar a fost verificata baza materiala – sala de sport, terenul din curtea 

scolii, materialele sportive – mingii, plase porti, filee cos baschet, pentru a remedia neregulile 

in vederea desfasurarii in bune conditiuni a activitatii instructive-educative. 

 Au fost intocmite planificarile calendaristice conform indicatiilor primite la 

consfatuirile din luna septembrie: 

- Cls V – VIII –Majer, Pavel,Cristea 

- Cls IX, XII – Ionescu, Cristea,Pavel,Majer 

- Cls X, XI – Bugheanu M.,Ionescu A.. 

- Cls 0 – IV – Ionescu A, Pavel, Bugheanu 

   Normele si probele de control au fost stabilite pe cicluri de clase, avand in vedere si 

copiii cu probleme, pe cei care au scutiri partiale de efort. 

   Au fost prelucrate si semnate procesele verbale de protectia muncii la fiecare clasa I 

– XII 

   Fiecare profesor a contabilizat adeverintele de sanatate ale elevilor, precum si 

scutirile medicale pe semestru sau anuale, pe care le-au inregistrat in cataloage, finalizandu-

se in acelasi timp si procesele verbale de protective a muncii pentru fiecare clasa. 

   In sedinta de catedra au fost stabilite sarcinile fiecarui profesor precum si 

documentele pe care trebuie sa le intocmeasca:  
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- Prof. Majer – pregatire echipe de , volei gimn, atletism, sah 

- Prof. Cristea – volei gimn, sah, tenis, atletism 

- Prof. Bugheanu – baschet B (gimnaziu, liceu),tenis, atletism 

- Prof. Bugheanu M. – baschet (fete) 

- Prof. Ionescu A. – fotbal (liceu), handbal(liceu),rugby-tag. 

- Prof. Pavel L. – volei(liceu),rugby-tag. 

 Sarcini la nivel de sector:  profesor metodist Ionescu A.–membru in comisia de 

sport si membru in comisia pe ramura de sport (fotbal),vicepresedinte handbal 

(liceu) , presedinte rugby - tag (liceu). 

 

 In semestrul I am participat la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar: 

- Crosul toamnei (gimnaziu) 

- ONSS fotbal primar, gimnaziu si liceu 

- ONSS handbal gimnaziu 

- Kid's sport festival :fotbal, handbal,volei,baschet gimnaziu. 

 In semestrul al II-lea am participat la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar: 

- faza pe municipiu fotbal fete liceu;  

- la etapele pe sector la handbal, baschet si atletism; 

-FTS Proedus : fotbal fete si baieti, volei fete si baieti, handbal fete si baieti. 

 Pe parcursul anului scolar au inceput a se derula campionatele de fotbal, sah, 

baschet la nivelul scolii  

 Pentru pregatirea echipelor reprezentative profesorii au efectuat antrenamente 

saptamanale, jocuri amicale in scoala si in afara scolii. 

 Ca sef de catedra, prof. Ionescu A. a efectuat asistente la orele de educatie 

fizica clasele I – IV la prof. Bugheanu M. si Majer H. 

La sfarsitul anului scolar a fost parcursa materia conform planificarii, mediile fiind  

incheiate la termen. 

      III. Activitate competițională:  

 Locul IV: ONSS-Fotbal, fete, etapa pe sector, prof. coord. Ionescu Alexandru     

 Locul I: CROS Ziua Olimpica-gimnaziu, elev Stancu Angelina, Majer Henrietta   

 Locul III: Hight School Football League - Proedus - Ionescu Alexandru 

 Locul II: Cupa Tymbark, fete, cls. Preg.- a II-a, prof. coord. Ionescu Alexandru  

 Locul II: Cupa Tymbark, fețe, cls. a III-a - a IV-a, prof. coord.  Bugheanu Mihaela  

 Locul III: Liga Liceelor, cls.a XI-a A (tabără Grecia, prof. coord. Ionescu 

Alexandru)  

 Locul IV: Liga Liceelor, cls. a X-a A și a XII- a A (tabără Costinești,                                                   

prof. coord. Ionescu Alexandru) 

 locul I : ONSS fotbal fete liceu 

 Locul II : ONSS  sah 0-VIII 

 locul II: ONSS fotbal baieti liceu 

 locul III :  handbal fete liceu 

 locul II: volei baieti gimnaziu 

 locul III: volei fete gimnaziu 

 

COMISIA METODICĂ DE INFORMATICĂ ȘI TIC 
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Catedra de informatica, de la Liceul Teoretic Marin Preda, in anul scolar  2017-2018 a avut 

urmatoarea  componenta: 

       Negoita Boiangiu Milena- profesor  titular,  

       Stroe Mihai- profesor titular.  

Pe catedra de ed. Tehnologica 

      Olteanu Stela-profesor titular 

      Activitatea membrilor catedrei a fost urmatoarea:  

 

       1. Proiectarea activităţii 

       1.1.a  Programa şcolara în vigoare  pentru  clasele de predare din cadrul ciclului de învăţământ 

gimnazial  se afla în portofoliile personale.  

       1.1.b Au fost întocmite la începutul anului şcolar şi la data stabilită de conducerea şcolii, 

documentele de planificare ale activităţii pe anul şcolar 2017-2018 respectiv: eşalonarea anuală a 

unităţilor de învăţare, planificările calendaristice, proiectul unităţilor de învăţare de ficare membru al 

catedrei 

       1.1.c Proiectele unităţilor de învăţare au fost elaborate în funcţie de rezultatele de la testările 

iniţiale pentru clasele de început de ciclu de învăţământ, precum şi în funcţie de rezultatele la 

testările finale, ale celorlalte clase, de la sfârşitul anului anterior. 

       1.1.d  În proiectarea didactică s-a ţinut cont de particularităţile de vârstă ale elevilor, de nivelul 

lor de pregătire teoretică precum şi de dorinţa elevilor in stabilirea temelor lucrarilor practice.  

       1.3.a. Documentele de planificare respectiv esalonarea grafică a unităţilor de învăţare, 

Planificarea calendaristică şi Proiectul unităţilor de învăţare, au fost elaborate în format electronic, 

conform cerinţelor actuale. 

       1.4.a. Întâlnirile cu părinţii elevilor de la claselela care membrii catedrei sut diriginti au avut loc 

în cadrul zilelor stabilite  precum şi la fiecare solicitare a părinților. 

                    

 2. Realizarea activitatilor 
        2.1.a.b.c.d. Schiţele de lecţie sunt în concordanţă cu documentele reglatoare care concretizează 

conţinuturile procesului de învăţământ şi au fost realizate în funcţie de particularităţile de vârstă ale 

elevilor dar şi de nivelul de instruire al acestora. Tratarea elevilor în lecţie, prin conţinutul stabilit, s-a 

făcut diferenţiat. 

         Între competenţele specifice, obiectivele operaţionale propuse, conţinuturi, activităţi de învăţare 

şi mijloacele şi metodele didactice utilizate la clasă există o strânsă legătură. Metodele, mijloacele şi 

materiale didactice au fost atent selecţionate pentru fiecare clasă în parte astfel încât să asigure 

eficienţa procesului de predare-învăţare. 

       2.1.e. Dintre metodele de învăţământ  activ-participative au fost  utilizate la clasă: explicaţia, ca 

metoda verbală, prin care s-a asigurat percepţia şi întelegerea a ceea ce urma a fi executat; 

demonstraţia pentru situaţiile în care s-a însuşit o noua deprindere, un nou exerciţiu, o noua structură, 

dar şi de fiecare dată când s-a constatat că apar greutaţi în reprezentare; observaţia cu scopul întăririi 

reprezentarii mişcării şi eventual al depistării greșelilor sau a aspectelor cheie ce ar putea influenţa 

execuţia proprie; problematizarea pentru crearea unor situaţii teoretice sau practice dificile care 

necesită din partea elevilor o atenţie deosebita în găsirea unor soluții noi de rezolvare. 

       2.1.f. Perspectiva transdisciplinară a fost utilizată în realizarea unor lecţii. În desfăşurarea 

lecţiilor de ed.tehn. am transmis elevilor noţiuni de chimie, fizica, matematica  necesare în 

înţelegerea continuturilor diferitelor lectii. De asemenea, am transmis elevilor noţiuni legate de 

normele de tehnica a securității muncii și prevenire și regilile de folosire a loboratoarelor de 

informatica, de igiena spaţiului de desfăşurarea a activităţii de învățământ 
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       2.2.a.b.c.d  În cadrul  orelor de curs membrii catedrei au utilizat toate mijloacele didactice pe 

care le-am considerat utile în eficientizarea demersului didactic. 

   În timpul orelor de ed.tehn. si informatica s-au  folosit diferite materiale (planşe şi schite) şi 

prezentari Power-Point, laboratoarele pentru lectiile practice pentru realizarea obiectivelor propuse.   

       2.4.a.b.c. Catedra organizat şi desfăşurat diferite activitati în cadrul Clubului European, 

împreună cu colegii din şcoală şi elevii şcolii am organizat şi desfăşurat  activităţi de formarea şi 

dezvoltarea deprinderilor, a imaginaţiei, spiritului de echipă şi competiţiei. 

 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării. 

        Pe parcursul semestrului catedra a  aplicat la toate clasele din încadrare cele trei forme de 

evaluare: iniţială, cumulativă şi sumativă. Având în vedere specificul acestei discipline, pentru 

evaluarea elevilor au fost stabilite criterii relativ unitare de elaborare a scalelor de notare . Sistemul 

de evaluare a fost conceput în aşa fel încât să scoată în evidenţă posibilităţile fiecărui elev . 

       Pe parcursul semestrelor s-a recurs la evaluarea formativa pentru a sesiza la timp eventualele 

neconcordante şi aplicarea la timp a măsurilor de corectare necesare. 

       Elevilor le-au fost  prezentate  criteriile de evaluare precum şi notele obţinute de aceştia în urma 

evaluarii finale. De asemenea,  si  rezultatele testărilor iniţiale şi finale şi am discutat atât cu întreg 

colectivul dar şi individual despre progresul realizat de ei pe parcursul perioadei de pregătire. Pe 

baza unor cunoştinţe însuşite anterior în domeniul evaluării, elevii s-au putut autoevalua, au putut 

aprecia singuri într-un mod corect şi lipsit de subiectivitate, rezultatele activităţii lor într-o anumită 

direcţie.          

       

 4. Managementul clasei de elevi 

              Prin conţinutul activităţii la ore membrii catedrei au reuşit să le dezvolte elevilor sentimentul 

de apartenenţă la grup (clasă), să ofere ocazia valorizării ideilor şi a acţiunilor personale, să dezvolte 

capacitatea de apreciere şi autoapreciere şi nu în ultimul rând să formeze un comportament moral 

conştient exprimat în concepte de tipul : fair-play, cooperare, atitudine de acceptare a celuilalt, etc. S-

a  intervenit în ameliorarea unor situaţii conflictuale dintre elev-elev.         

     

  5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 
 

Prof. Negoita-Boiangiu Milena, profesor titular, diriginte la clasa a XII-a A, responsabilul 

Catedrei de informatica 

1. A  intocmit toate actele catedrei 

2. A participat la sedintele profesorilor de informatica pe sector si municipiu. 

3. Coordoneaza Consiliul Elevilor si a organizat lunar intruniri cu reprezentantii Consiliului pe 

diverse teme. 

4. A pregatit elevii pentru olimpiade; 

5. A facut parte din Comisia pentru olimpida de Informatica – faza pe scoala 

6. De asemanea a participat cu elevii la diferite activitati in cadrul “Clubului European” atat in 

liceu cat si in afara acestuia . 

7. A organizat activitatea pe sector  “Ziua armatei romane” 

8. A participat cu elevii la proiectul national “Viata fara violenta” proiect ce priveste prevenirea 

şi combaterea violenţei în şcoli.  

9. A organizat Balul Miss&Mister  Marin Preda 

10. A organizat activitati la nivelul scolii- concursuri de filmulete 
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11. A participat la Concursul National “Creaza cu scop” cu elevii si a obtinut locurile I,II,III 

si mentiune 

12. A participat la Proiectul National “Generatia in miscare” cu elevii si a obtinut locul I 

13. A participat la actiuni de voluntariat cu elevii 
14. A efectuat asistente la clasa, colegilor de catedra . 

 

Olteanu Stela, profesor titular pe catedra de Ed. Tehnologica 

1. A pregatit elevilor pentru olimpiade; 

2. A organizat examene in liceu - Centrul ECDL pe care il coordoneaza  

3. Este profesor evaluator in Comisia de evaluare si corectare la olimpiadele faza pe 

scoala, sector, municipiu; profesor in Comisia de elaborare subiecte olimpiada – 

scoala, sector, municipiu, proba scrisa si proba practica. 

4. A facut parte din Comisia de Olimpiada la Informatica – faza pe scoala 

5. Este coautor la manualul pentru cls a V-a  “Educatie tehnologica si aplicatii practice” 

6. A facut parte din grupul de lucru pentru formarea profesorilor de educatie tehnologica 

pentru noua programa 

7. A participat ca organizator in activitatea Clubului European – “Ziua armatei romane”, 

faza pe sector 

8. Este director la Scoala nr 163 si participa la diverse activitati si proiecte desfasurate in cadrul 

unitatii 

   

    6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare       

       Membrii catedrei cunosc şi au aplicat în activitatea mea procedurile de sănătate şi securitate a 

muncii şi de PSI  prevăzute de legislaţia în vigoare. 

       Acestia au manifestat în permanenţă disponibilitate la cerintele scolii si  la responsabilizare. 

 
 

9.2. COMISII PERMANENTE ȘI /SAU TEMPORARE LA NIVELUL UNITĂȚII  DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

COMISIA  PENTRU CURRICULUM 
 

Activitatea Comisiei pentru Curriculum s-a desfãşurat  în concordanţã cu planul managerial şi cu 

obiectivele propuse pentru anul școlar 2017 - 2018, astfel :  

 

1. Organizarea activitãţii 

În luna septembrie s-a constituit Comisia pentru Curriculum, formată din responsabilii 

comisiilor metodice și coordonată de prof. Belabed Gina. A fost întocmit planul managerial și      s-au 

stabilit responsabilitãţile fiecãrui membru al comisiei.  

De asemenea, au fost verificate: numărul de ore de CDS pentru fiecare clasă, existența fișei de 

avizare și a suportului de curs, concordanța dintre fișa de opțiuni a elevului, fișa de avizare și 

completarea corectă a rubricilor din catalog, existența planificării calendaristice pentru fiecare CDS 

propus pentru anul școlar în curs.  

S-a constatat astfel că există unele neconcordanțe între numărul de ore alocat pentru CDS în 

planul de școlarizare și numărul de cursuri opționale atribuit de școală pentru anumite clase. S-a 
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procedat la remedierea acestei situații prin redistribuirea corectă a CDS-urilor și introducerea unor ore 

de aprofundare, extindere sau opțional fără afectarea normelor didactice. 

 

 

2. Analiza nevoilor și intereselor de formare ale elevilor, precum și contextului socio-

economic local 

În perioada decembrie 2017 - ianuarie 2018, Comisia pentru curriculum a elaborat 

chestionare având ca grup țintă elevii din ciclurile gimnazial și liceal și părinții acestora, cu scopul de 

a identifica interesele și nevoile lor de formare și de a le propune un CDS adaptat preferințelor 

exprimate. Aceste chestionare au fost aplicate la clasă de către diriginți. 

 

 

3. Stabilirea ofertei CDS la nivelul fiecărei catedre 

Pe baza propunerilor pentru CDS corelate cu nevoile și interesele elevilor, comisia a elaborat 

oferta curriculară pentru fiecare clasă, valabilă pentru anul școlar 2018 - 2019. Aceasta a fost supusă 

analizei, verificării și aprobării în cadrul catedrelor, al Consiliului profesoral și al Consiliului de 

Administrație.  

Au fost elaborate fișele de avizare pentru fiecare clasă, acestea fiind semnate de către elevi și 

părinți. 

 

4. Prezentarea ofertei CDS și exprimarea opțiunilor 

În perioada mai-iunie, comisia a verificat și centralizat suporturile de curs avizate de către 

inspectorul de specialitate, precum și fișele de opțiuni ale elevilor și părinților pentru oferta CDS 

valabila in anul curent. 

 

 

 

 

COMITETUL SSM  

 

             Comitetul pentru Sănătate și Securitate în Muncă a urmărit pe parcursul semestrului I al 

anului școlar 2017-2018 realizarea unei instruiri adecvate a personalului didactic și nedidactic în 

conformitate cu legislația în vigoare, atingând obiectivele propuse. 

              S-au realizat întruniri ale membrilor comitetului, dezbătându-se anumite probleme de interes 

și, totodată, s-a pus un accent deosebit și pe instruirea elevilor conform normelor specifice fiecărei 

discipline (orele desfășurate în laboratoare, orele de educație fizică, inclusiv modul de comportare pe 

culoarele școlii și în curtea școlii în timpul pauzelor etc). 

              Nu s-au înregistrat evenimente care să conducă la accidente de muncă în semestrului I al 

anului școlar 2017-2018. 

             Comitetul s-a întrunit conform planificării stabilite și ori de câte ori a fost nevoie. 

 

 

CELULA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

 Celula pentru Situații de Urgență a urmărit pe parcursul primului semestru al anului școlar 

2017-2018  realizarea unei instruiri adecvate a personalului didactic și nedidactic în conformitate cu 

legislația în vigoare pe linia Situațiilor de Urgență, atingând obiectivele propuse.  
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 Au fost întreprinse următoarele activități: 

Septembrie 2017: Completare Fișe de Instructaj S.U. pentru personalul din Liceul Teoretic 

„Marin Preda” 

Octombrie 2017: 10.10.2017 Exercițiu de evacuare în caz de incendiu  

Octombrie 2017: 24.10 2017 Simulare in caz de cutremur 

Decembrie 2017: Completare Fișe de Instructaj S.U. pentru personalul din Liceul Teoretic 

„Marin Preda” 

           Fișele de instructaj pentru personalul auxiliar au fost completate lunar. 

Exercițiile de evacuare s-au desfășurat sub îndrumarea responsabilului pentru Situații de 

Urgență, cât și a cadrelor aparținând Inspectorratului pentru Situații de Urgență ISU BIF.  

S-au realizat întruniri ale membrilor celulei de urgență, dezbătându-se anumite probleme de 

interes și, totodată, s-a pus un accent deosebit și pe instruirea elevilor conform normelor specifice 

fiecărei discipline (orele desfășurate în laboratoare, inclusiv modul de comportare pe culoarele școlii 

și în curtea școlii în timpul pauzelor etc).  

S-a realizat instruirea elevilor din fiecare clasă.  

Celula pentru Situații de Urgență s-a întrunit conform planificării stabilite și ori de câte ori a 

fost nevoie.  

Pe timpul controalelor efectuate de reprezentanții ISU BIF nu au fost constatate nereguli 

majore.  

 

S 

COMISIA DE MONITORIZARE A FECVENŢEI ELEVILOR  

 

Din prelucrarea datelor s-au constatat următoarea situaţie: 

 La clasele de liceu  frecventate de 467 elevi s-au înregistrat 32491 (aproximativ 69.57  

absenţe per elev) absenţe din care 8347  (aproximativ 17.87 absenţe nemotivate per elev) de absenţe 

nemotivate. 

 La clasele de gimnaziu  frecventate de 375 de elevi s-au înregistrat 11283(aproximativ 30.88 

de absenţe per elev) absenţe din care 3127 (aproximativ 8.33 absenţe nemotivate per elev) de absenţe 

nemotivate. 

 La clasele din ciclul primar (649 de elevi )  s-au înregistrat 1482 absenţe din care 328 

nemotivate. În medie s-au înregistrat 3.17  absenţe din care  0,70 absenţe nemotivate per elev ; 

 La nivel de instituţie (1497 elevi) s-au cumulat un numǎr de 45256 de absenţe din care 

11802 absenţe nemotivate.  

 Pe medie s-au înregistrat 30.39 absente din care 7.88 absenţe nemotivate per elev. 

 Comparativ cu anii precedenţi, situaţia absenţelor per elev s-a mai ameliorat, trendul fiind 

descrescător în fiecare an  cu peste 10 %.  

 Din păcate mulţi diriginţi ezită să dea la timp sancţiunile prevăzute de legislaţie şi prin 

urmare mulţi elevi sunt încurajaţi să lipsească. Aşa este cazul elevilor de la clasa a XII-a A –dirigintă 

Boiangiu Negoiţă Milena (Sanda Adrian Cristian cu 88 de absenţe nemotivate,Cucu Denis cu 88 de 

absenţe nemotivate şi Fieraru Robert Daniel cu 96 de absenţe nemotivale), a XII-a B – dirigintă 

Nuţică Eugenia (Rădulescu Diana Cristina cu 76 absenţe nemotivate, Virschi David Ţtefan cu 65 şi 

Mateescu Alexandru cu 73 de absenţe nemotivate). Practic toţi aceşti elevi întruneau condiţiile 

pentru a fi exmatriculaţi. 

Doi elevi au fost exmatriculați, Mincu Andreea de la clasa a XII-a D şi Şulcu Mihai Neluţu 

de la clasa a XI-a A care a făcut 248 de absenţe din care 129 nemotivate. 
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Clubului European al Liceului Teoretic „Marin Preda” 

 

Activitatea Clubului European din unitatea noastră şcolară s-a desfăşurat în concordanţă 

cu metodologia propusă spre realizare pentru anul şcolar 2017-2018. Prin urmare, vom enumera 

activităţile realizate de cadrele didactice şi de elevi: 

 

Nr.c

rt 

Activitatea  Tipul de activitate Data Echipa de coordonare 

 „Ziua limbilor straine” activitate la nivel de sector  28 septembrie 2017 prof Belabed Gina, Popa 

Luminita, Zaporozanu Ioan, prof. 

Perian Elena, prof. Sachelarescu 

Cristiana, prof. Voicu Diana 

 „Ziua armatei romane” activitate la nivel de secto 16 Octombrie 2017 Negoita Boiangiu Milena 

 “Hapy Halloween ” – activitate cu sectiunea desene, 

expozitie de dovleci; concurs  

-elevii claselor primare 

1 Noiembrie 2017 inv.  Miclea Laura si inv. 

Ambrose Adriana 

 „Ziua nationala antitutun” dezbatere, expozitie de desene, 

afise, prezentari ppt 

24 Noiembrie 2017 cu elevii cls a X – prof. Olteanu 

Constanta, prof. Dan Sorin, prof. 

Ispas Beatrice; 

 ”Sarbatorim Craciunul” prezentari ppt, dezbateri, 

concurs site-uri, cls a V-a si a 

VI-a-   

20 Decembrie 2017 prof. Negoita-Boiangiu Milena, 

prof. Ambrose Adriana 

  “ Minunata lume a cristalelor prezentari, referate cu elevii cls 

a IX si a X-a   

18 Ianuarie 2018 prof. Velicu Carmen, echipa 

Clubului European 

 

 “Povesti animate” concurs prezentari ppt/site-uri Februarie 2018 prof. Negoita-Boiangiu Milena, 

prof. Olteanu Stela,prof Ambrose 

Adriana, prof. Iorga Monica, 

prof. Apostu Daniela 

 

1. “Povesti animate”  concurs prezentari ppt/site-uri 15 februarie prof. Negoita-Boiangiu Milena, 

 prof. Olteanu Stela, 

prof Ambrose Adriana,  prof. 

Iorga Monica 

 prof. Apostu Daniela 

 „Ziua mamei”- program 

artistic,expozitie de desene, afise, 

felicitari, martisoare realizate de 

elevi 

program artistic,expozitie de 

desene, afise, felicitari, 

martisoare realizate de elevi 

1-8 

martie 

Prof. Inv. Primar prof. Miclea 

Laura  

prof. Ambrose Adriana 

prof. Bogdan Mara 
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2.  

“Francofonia” 

Expoziţie de desene ;  

Carnavalul francofoniei 

20 

martie 

Catedra de arte 

prof. Belebed Gina 

prof. Barb Ana Maria 

prof. Apostu Daniela 

3. ,,Ştii mai multe, să fii mai bun!,, Traditii si obiceiuri de peste 

hotare 

Jocurile copilariei 

Jocuri de societate 

Alimantatia si cultutile 

traditionale 

Internetul – din ce in ce mai 

prezent 

26-30 

martie 

prof. Belebed Gina 

prof. Barb Ana Maria 

prof. Negoita-Boiangiu Milena,  

prof. Iorga Monica 

 “Ziua liceului”  concursuri, sesiune de referate 

elevi, profesori, invitati”  - 

activitate pe municipiu 

Aprilie 2018 Echipa de coordonare a CE 

4.  

Cruce si inviere”  

 discuţii  

Expoziţie de desene  

Concurs între clase  

 

13 mai 2018 Catedra de religie 

prof. Nita Janeta 

prof. Dobrica Georgiana 

prof. Albu Viorel 

5.  

„De la suflet la suflet” 

Dezbateri 

 

1-5 mai 2018 Catedra de religie 

prof. Nita Janeta 

prof. Dobrica Georgiana 

prof. Albu Viorel 

6. 

Bilant  

Bilant la sfarsit de an realizare 

cd- poze de la fiecare activitate 

a CE, concluzii 

Mai 2018 Echipa de coordonare a CE 

 

Ca urmare a evaluării rezultatelor acestor activităţi asupra creşterii calităţii educaţiei se constată :  

 crearea la nivelul şcolii a unor structuri şi materiale informative care au  facilitat 

proiectarea, implementarea şi evaluarea activităţii de educaţie europeană; 

 

   participarea elevilor şi a părinţilor la activităţile extraşcolare bazate pe proiecte a fost 

mai pregnantă; 

   implicarea elevilor si a profesorilor în activităţi; 

 realizarea unei comunicări eficiente; 

 creșterea calității actului educațional 
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COMISIA DIRIGINȚILOR – ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 
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Perioada Activitate Diriginte 

 

 

 

 

Septembrie  

Ziua Europeană a Limbilor - 26 

septembrie 

Belabed Gina, 

 Sachelarescu Cristiana 

 

Concursul “Istorie in dimensiune 

virtuala” 

 

Ispas Beatrice 

Dan Sorin  

Olteanu Constanța 

Activiate “Debate” – intre elevii de liceu Oprea Monica 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 

Întâlnire cu dl Laurent Couderc, 

redactor-șef al revistei Regards -25 

octombrie 

Belabed Gina 

Chimia prietena copiilor-proiect 

PROEDUS - Octombrie -noiembrie 

Georgescu Anamaria 

Velicu Carmen,  

Bumbacea Adela 

„Ziua armatei romane” – activitate la 

nivel de sector 

Negoita-Boiangiu  Milena 

Vizită la Muzeul Antipa Ene Mihaela 

judetul Arges -excursie Cosesti Oprea Monica 

 

Activtiate sportiva „Jocurile copilariei” Negoita-Boiangiu  Milena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie  

Activitate-spectacol „Tinere talente” – 

intre elevii din liceu 

 

Oprea Monica 

Negoita Boiangiu Milena 

 

“Arteliere de Istorie- Centenatul Marii 

Uniri” 

Ispas Beatrice 

Dan Sorin  

Olteanu Constanța 

Activitate-spectacol 

Balul Bobocilor, “Miss&Mister Marin 

Preda” 

 

Oprea Monica 

 Ispas Beatrice  

Negoita Boiangiu Milena 

 

Excursie Campina 

 

Ungureanu Maria 

Festivalul National “Seri melancolice 

eminesciene” – Botosani 

 

Ungureanu Maria 

Ziua nationala antitutun – prezentari, 

dezbateri 

Bojoaga Raluca 

Concurs artistic “Culorile sperantei” Barb Ana Maria 

 

 

 

 

 

Proiectul Lesson about tolerance, 

realizat de fundatia Centropa, Budapesta 

Oprea Monica 

Activitate de Craciun – „Impodobim 

bradul -   globulete cu  mesaje” 

Negoita Bioangiu Milena 

Festivalul “Craciunul copiilor” Ungureanu Maria 
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Decembrie  

 

Te-Deum, cu ocazia sarbatorii, Sfantului 

Nicolae – 25 decembrie 

Dobrică Georgiana 

Albu Viorel 

Participare expozitie 1 Decembrie 

Muzeul Satului 

 

Barb Ana-Maria 

”Sarbatorim Craciunul” –prezentari ppt, 

dezbateri, concurs site-uri, cls a V-a si a 

VI-a – 20 decembrie 

Negoita-Boiangiu Milena 

Acţiunea caritabila „ De la suflet la 

suflet” la Căminul de copii cu 

dizabilităţi „Sfânta Macrina” – 19 

decembrie 

Dobrică Georgiana 

 Albu Viorel 

 Vizita la  Fabrica de globuri Oprea Monica 

Concertului de colinde „Colindul sfant 

si bun” 

Dobrică Georgiana 

Albu Viorel 

Actiunea caritabila pentru Azilul de 

batrani, Ciolpani- 21 decembrie 

Dobrică Georgiana 

Albu Viorel 

Curs de primajutor FEG-6 Bojoaga Raluca  

 

 

 

 

Ianuarie 

Olimpiada de limba franceză – etapa pe 

școală 

Belabed Gina 

  

 

Proiectul “Toleranta in scoli” organizat 

de Teatru Evreiesc CENTROPA 

 

Ispas Beatrice 

Dan Sorin  

Olteanu Constanța 

Activitate „Despre droguru” Megoita Boiangiu Milena 

Proiectul SEIF- Scoala de bani, Sustinut 

de Banca Comerciala Romana si 

Distruptive Thinking-  

 

Oprea Monica 

 

 

 

 

 

 

Februarie  

Concursul National “Creaza cu scop”  Negoita-Boiangiu Milena 

Vizionare film documentar Negoita-Boiangiu Milena 

“Povesti animate” –concurs prezentari 

ppt/site-uri 

Negoita-Boiangiu Milena, 

 

Concursul la Universitatea Titu 

Maiorescu “Romania-drept de stat” 

 

Ispas Beatrice 

Dan Sorin  

Olteanu Constanța 

 

 

 

 

Chimia prieten sau dusman-etapa 

municipiu 

Bojoaga Raluca 

Festivalul National de muzica folk “Cira 

Chiralina” 

Ungureanu Maria 
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Activități cu caracter temporar și  permanent: 

Competiții sportive: handball, fotbal, volei, baschet 

Activităţi sportive ( P D ,I E, VIID )   

Concurs cross ( IX D ) 

  Sportul ca mod de viaţă( XI A) 

  Concurs de biciclete ( V A,VI C, VII D, IX D ) 

  Concurs fotbal( IX D) 

  Competiţie sportivă – ŞTAFETE ( primar şi gimnazial ) 

 

Ed. Pentru sănătate:  
Educaţie pentru sănătate ( II D, II E) 

  Educaţie sanitară ( III E ) 

  Ne hrănim sănătos ( IV C) 

  dantură fără carii ( IV C) 

  Igiena Oro-dentară ( IV D) 

  Dinţi sănătoşi- zâmbet frumos ( VIII D) 

  Să trăim sănătos fără tutun ( VIII D, X B) 

  Atelier ,, Salvaţi copiii “- educaţie pentru sănătate ( IX A) 

 

 

 

 

 

 

Martie  

 

Concursul “ Imaginea dascalului” – 27 

martie 

Apostu Daniela 

 Popescu Mihaela  

Festivalul National de muzica Folk 

“Toamna Baladelor” 

 

Ungureanu Maria 

Expozitie Biblioteca Nationala “Portret 

de domnitori”, “Centenar Romania 100” 

Barba Ana Maria 

Expozitie de martisoare Barba Ana Maria 

Concursul “Lumea magica a Basmului” 

– 26 martie 

Apostu Daniela  

Popescu Mihaela 

Expozitie „Artisti din Bucuresti” , Braila Barba Ana Maria 

Concursul “Marin Preda” Apostu Daniela Popescu Mihaela  

Aprilie  Concurs Regional „Science 4 you” Turcu Simona 

Lumea minunata a cristalelor Catedra de chimie 

 

 

 

Mai 

Proiectul National “Generatia in 

miscare” 

Negoita Boiangiu Milena 

Excursia elevilor participanți la 

Concursul de poezie religioasă "Cruce și 

Înviere", la București și Sinaia – 16 mai 

Dobrică Georgiana Albu Viorel 

Activitate- concurs - “Imaginea 

dascalului” 

Apostu Daniela  

Popescu Mihaela  
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  Zâmbet frumos-viaţă sănătoasă ( X B ) 

  Sănătatea alimentaţiei( XI A ) 

 

Ed. Ecologică 

 Să preţuim Pământul ! ( III C) 

  Să păstrăm  planeta sănătoasă ( IV C) 

  Activităţi educaţie ecologică( XII B) 

 

Concursuri și ateliere: 

 

Concurs literar ,, În lumea magică a basmului “( Clasele a V-a )  

 Concurs ,, Imaginea dascălului în literature română “( clasele a VI-a) 

  English festivities( V C) 

  Fête de la Francophonie( clasa a VI-a A ) 

  Concurs literar ,, Marin Preda” ( clasele de liceu ) 

  Cerc literar ( XII C) 

  Matematica şi poezia( XII C) 

  Concursul de literatură ,, Marin Preda ″ - etapa pe şcoală şi etapa municipală ( gimnaziu şi liceu) 

  Tradiţii şi obiceiuri Pascale - Paştele la români″ - tradiţii pascale (învăţământ primar ) 

  activități de petrecere a timpului liber 

  excursii tematice : 

 ,, Atelierul de ciocolată”( III A) , TVR ( III A,III B, III C) , 

Excursie la Cazanele Dunării ( 3 zile – VII B)  

Excursie Porţile de Fier ( 3-zile – XI C ) 

 Excursie Olanda ( 3 zile –VIII A, X A) 

  vizite la muzee : 

 Muzeul Satului, Muzeul Tehnicii , Muzeul CFR,  

Muzeul de Istorie  activități de orientare şcolară şi profesională: 

  Atelier ,, EXE” : Cum să comunicăm eficient ( VII A) 

  Ziua Porţilor Deschise - USAMV Bucureşti – 

Facultatea de Zootehnie ( IX D, XI B, XII B, XII C) 

  ,, La TINEri este Puterea!” – COCA COLA HBC de Zootehnie ( IX D, XI B, XII B, XII C) 

  ,, La TINEri este Puterea!” – COCA COLA HBC şi Asociaţia The Social Incubator 

  Prevenirea delicvenţei juvenile( clasa a VIII-a D ) 

  Workshop ,, TeensLab” – UPB ( X B ) 

  Vizită Direcţia Generală Anticorupţie ( XII B, XII C) 

Excursii și vizite: 

 Excursie la Cazanele Dunării ( 3 zile – VII B)  

Excursie Porţile de Fier ( 3-zile – XI C )  

Excursie Olanda ( 3 zile –VIII A, X A)   

vizite la muzee : 

 Muzeul Satului, Muzeul Tehnicii , Muzeul CFR,  

 Muzeul de Istorie  activități de orientare şcolară şi profesională: 

  Atelier ,, EXE” : Cum să comunicăm eficient ( VII A) 

  Ziua Porţilor Deschise - USAMV Bucureşti – 
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 Facultatea de Zootehnie ( IX D, XI B, XII B, XII C) 

  ,, La TINEri este Puterea!” – COCA COLA HBC şi Asociaţia The Social Incubator 

  Prevenirea delicvenţei juvenile( clasa a VIII-a D ) 

  Workshop ,, TeensLab” – UPB ( X B ) 

  Vizită Direcţia Generală Anticorupţie ( XII B, XII C) 

 

Ed. Rutieră: 

 Respectăm regulile de circulaţie ( P E) 

 ,,Ora de Educaţie rutieră “( III D) 

 Pregărirea pentru Situaţii de Urgenţă ( II C)  activităţi de voluntariat Acţiune caritabilă ,, 

De la suflet la suflet “( VI A, VI B,VII A, IX A,IX B , VIII A)  

Resursele implicate: cadrele didactice, elevi şi părinţi din LICEUL TEORETIC ,, MARIN 

PREDA”  

 Parteneri implicaţi : Moara de Hârtie – Comana, Muzeul Național de Istorie Naturală 

„Grigore Antipa”, Muzeul Holocaustului, USAMV Bucureşti -Facultatea de Zootehnie, Universitatea 

Politehnica Bucureşti Observatorul Astronomic, Direcţia Generală Anticorupţie 6. Menţionarea 

spaţiilor de desfăşurare a activităţilor : USAMV Bucureşti -Facultatea de Zootehnie, Muzeul Satului, 

Muzeul Tehnicii , Palatul Parlamentului, TVR , Observatorul Astronomic, Direcţia  Generală   

Anticorupţie , Universitatea Politehnica Bucureşti 

În completarea acestor activități anexăm și tabelul activităților desfășurate pe catedre și comisii, 

activități care au fost comune, ținând cont de faptul că membrii catedrelor sunt și profesori diriginți, 

iar activitățile s-au desfășurat cu elevii de la clasă 

 

CONSILIUL ȘCOLAR  AL ELEVILOR 

Consiliul Elevilor liceului Teoretic “Marin Preda” are misiunea de a reprezenta elevii din 

şcoala şi de a asigura un mediu propice dezvoltării personale şi profesionale a elevilor prin susţinerea 

acestora în activităţiile şi acţiuniile pliate pe interesele şi nevoile acestora. 

In anul scolar 2017-2018 au avut loc alegerile pentru noua componenta Consiliului Elevilor al 

liceui nostru. Imediat ce s-au terminat procesele verbale s-a facut sedinta si s-au stabilit activitatile si 

obiectivele pentru intreg anul scolar. S-a ales prin vot si noul membru al Consiliului de administratie 

Membrii biroului executiv au participat la toate sedintele pe municipiu si pe sector.  

Obiective: 

- Formarea membrilor din Consiliul Elevilor; 

- Promovarea activităţiilor din Consiliul Elevilor; 

- Diseminarea informaţiilor în rândul eleviilor; 

- Implicarea elevilor în activităţiile Consiliul Elevillor şi Voluntariat; 

- Desfăşurarea unor activităţi pliate pe nevoile şi dorinţele elevilor; 

- Propunerea unor activităţi pentru „Săptămâna altfel”; 

- Realizarea unor activităţi cu scop caritabil 

Temele sedintelor lunare au fost  

Octombrie – Balul Bobocilor  

Noiembrie- “Spune nu drogurilor” – cu prezentari ppt 

Ianuarie: Participare activitati Club European  

Februarie: “Facebook- retele de socializare” – dezbateri, prezentari filmultate create de elevi 
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Martie: “Ziua mamei” – spectoacol, activitati artistice, realizare martisoare hand made 

Mai: “Sarbatori Pascale”  - prezentari ppt, activitati pascale 

In cadrul sedintelor lunare s-au discutat atat problemele de securitate, de disciplina, atributiile 

impuse de liceu – uniforma obligatore,  cat si propunerile elevilor privind diverse aspecte legate de 

scoala, consemnate in procese verbale 

 

 De fiecare data cand a fost nevoie, CE s-a intrunit si s-au discutat eventualele probleme.  

           Consiliul Scolar al Elevilor si-a desfasurat activitatile conform Programului de Activitati 

propus la inceput de an scolar si in conformitate cu Regulamentul de Organizare a Consiliului Scolar 

al elevilor. 

 

 

10. EXAMENE NAȚIONALE  

 EVALUAREA NAȚIONALĂ 2018 

1. MODUL DE ORGANIZARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII 

CLASEI      A VIII-A, AN ŞCOLAR 2017-2018 

(măsuri luate anterior începerii examenului): 

 Pentru buna desfăşurare a celor două probe a fost selectată  resursa umană care să asigure o 

bună desfăşurare a E.N.  

 A fost chemată persoana care asigură mentenanţa sistemului audio-video pentru a asigura 

verificarea şi orientarea adecvată a camerelor în aşa fel ca toţi elevii să poată fi observaţi. 

  S-au făcut demersuri pentru a asigura toate mijloacele materiale pentru buna desfăşurare a 

E.N. 

  S-a schimbat programul elevilor care aveau cursuri în zilele de 11 şi 13 iunie pentru a asigura 

recuperarea orelor.  

 

2. CAZURI SPECIALE ŞI REZOLVAREA ACESTORA 

 La evaluarea naţională din acest an am avut trei cazuri speciale, doi elevi care au susţinut 

evaluarea în sediul liceului ţi o elevă care a susţinut probele la Spitalul Fundeni. Pentru toate cele trei 

cazuri s-au alocat câte trei asistenţi în sălile unde au fost repartizaţi şi s-a prelungit timpul de 

redactare a lucrărilor cu o oră. La Săitalul Fundeni s-a luat legătura cu conducerea spitalului cu 

poliţia locală pentru transportarea subiectelor şi a lucrărilor şi cu Şcoala Gimnazială nr.62 pentru 

furnizarea subiectelor. Cu 24 de ore înaintea primei probe preşedintele şi informaticianul au montat 

cele două calculatoare pentru monitorizarea audio-video a probelor şi s-a făcut instructajul persoanei 

care s-a ocupat de monitorizarea probelor. 

3. EVALUAREA LUCRĂRILOR (modul în care s-a realizat, probleme apărute şi cum au 

fost rezolvate, modul de predare-primire a cataloagelor, borderourilor şi lucrărilor, modul 

de rezolvare a contestaţiilor) 

Nu am fost centru de evaluare. 

4. SITUAŢIA STATISTICĂ 
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Disciplina Înscr

işi 

Preze

nţi 

Elimi

naţi 

Abse

nţi 

Ceri

nţe 

speci

ale 

Situaţia pe tranşe de note 

1- 

1,9

9 

2- 

2,9

9 

3- 

3,9

9 

4- 

4,9

9 

5- 

5,9

9 

6- 

6,9

9 

7- 

7,9

9 

8- 

8,9

9 

9- 

9,9

9 

10 

Limba şi 

literatura 

română 

93 93 0 0 3 0 0 4 0 10 11 25 25 18 0 

Matematică 93 93 0 0 3 0 0 2 5 12 22 27 17 8 0 

Limba 

maternă  

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

5. IDENTIFICAREA ŞI SOLUŢIONAREA SITUAŢIILOR-PROBLEMĂ 

/DEFICIENŢELOR 

 În cazul special de la Spitalul Fundeni datorită condiţiilor nu puteau fi amplasate în condiţii 

optime două calculatoare cu monitoare şi s-a apelat la două laptopuri performante pe care le-am 

împrumutat de la colegi. 

6. PROPUNERI PRIVIND DESFĂŞURAREA EVALUĂRII NAȚIOANALE 

 Pentru anul 2019 ar fi dezirabil ca evaluarea să se facă în vacanţa de vară pentru a nu mai 

bulversa orarul elevilor care au ore în zilele respective şi învaţă dimineaţa. 

        Având în vedere traficul din Bucureşti şi faptul că probele au durata de două ore ar fi de dorit ca 

ele să înceapă la ora 10 pentru a permite asistenţilor, membrilor comisiei să ajungă în timp util la 

şcoală. Spre exemplu cei şase asistenţi care au mers la Spitalul Fundeni au fost obligaţi să vină 

pentru instructaj la ora 6.30. 

      Perioada pentru depunerea contestaţiilor ar trebui extinsă la 24 de ore pentru a da răgazul celor 

care depun contestaţii să gandească bine dacă fac sau nu contestaţie. În plus cererile pentru 

contestaţii ar trebui să fie semnate şi de  către părinţi .  

Decizia pentru desemnarea persoanei cu monitorizarea probei audio-video să fie introdusă în mapa 

centrului de examen. 

 

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

 La examenul de bacalaureat din cei 114 absolvenţi s-au prezentat la examene 113. Au 

promovat 89 de elevi promovabilitatea fiind de 78.07%. Pe discipline situaţia promovabilităţii este 

redată în tabelul de mai jos. 
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Disciplina 
Respinşi Promovaţi Media probei Promovabilitate% 

Limba romana 
0 113 7.12560 100 

Matematica 
12 58 5.84480 79.31 

Istorie 
2 55 6.71960 96.36 

Geografie 
0 38 8.00200 100 

Stiinte sociale 
0 17 7.94100 100 

Biologie 
0 40 7.11100 100 

Informatica 
0 9 7.65000 100 

Chimie 
0 2 7.97500 100 

Fizica 
1 7 6.55000 85.7 

 

Pe tranşe de medii situaţia a fost următoarea 

disciplina 

2.00-

2.99 

3.00-

2.99 

4.00-

4.99 

5.00-

5.99 

6.00-

6.99 

7/00-

7.99 

8.00-

8.99 

9.00-

9.99 10 

limba romana 0 0 0 22 32 24 27 7 1 

matematica 1 4 7 20 13 6 5 2 0 

istorie 0 0 2 13 19 10 8 3 0 

geografie 0 0 0 3 8 3 14 9 1 

stiinte sociale 0 0 0 0 3 6 6 2 0 

biologie 0 0 0 12 6 13 5 4 0 

informatica 0 0 0 0 2 3 4 0 0 

chimie 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

fizica 0 0 1 1 2 2 1 0 0 
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Promovabilitate la nivel de ţară, municipiu Bucureşti şi Liceul Teoretic Marin Preda 

 Promovabilitate% 

 România Bucureşti Liceul Teoretic 

Marin Preda 

Seria curentă 

Liceul Teoretic 

Marin Preda 

Toate seriile 

Sesiunea 2017 

iulie 

69,0% 72.08% 74.38% 68.96% 

Sesiunea 2018 

iunie 

67.7% 72.86% 78.07% 68.11% 

 

REZULTATE BACALAUREAT SERIE CURENTĂ 

ANALIZĂ COMPARATIVĂ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

72,00%

73,00%

74,00%

75,00%

76,00%

77,00%

78,00%

79,00%

2015 2016 2017 2018

74,59% 

75,67% 

74,38% 

78,07% 
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PROMOVABILITATE EXAMEN DE BACALAUREAT  

LA NIVEL NAȚIONAL 

 

 

 

 
 

 
 

Întocmit, 

Director adj. Cădaru Manuela - Gina 

 

 

 

 

 

Director, 

Udroiu Marian 

62,00%

64,00%

66,00%

68,00%

70,00%

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

2016 2017 2018

75,67% 

74,38% 

78,07% 

75,10% 

69% 
67,70% 

Nivel național 

Liceul Teoretic „Marin Preda” 


