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Avizat, 
Inspector Şcolar pentru management instituţional 

 
 
 
 

 
Raport  privind starea și calitatea învăţământului din 

Liceul Teoretic ,,Marin Preda” 
An şcolar 2018– 2019 

 
 
 
 

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 Consiliul profesoral 
nr. 48/27.09.2019  analizat şi dezbătut , conform 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. 
nr.278/27.09.2019. Raportul privind starea şi calitatea învăţământului este prezentat şi în 
Consiliul reprezentativ al părinţilor. 
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1. RESURSE UMANE 
1.1  Personal didactic și nedidactic 

 
Total cadre 

didactice 
80 

Total personal didactic 
auxiliar 

10 Total personal nedidactic 14 

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 
4 
1 
2 

 
 
 
Postul 
/catedra 

GRAD DIDACTIC STATUT 
I II def deb dr Titular Detaşat Suplinitor Pensionar Asociat 

Profesor  37 12 10 7 7 61 1 9 2 - 
Învăţător 4 1 - 2 - 5 - 2 - - 
TOTAL 41 13 10 9 7 66 1 11 2 - 
 
 
 Număr de posturi didactice: 81,67 
 Raport număr elevi / număr cadre didactice :   18,38/ 80 

 
 
1.2 Elevi 

Evidenţa elevilor în anul şcolar 2018 - 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nivel 

Înscrişi 
la 

început 
de an 
şcolar 

Rămaşi la 
sfârşitul 

anului școlar 
Promovaţi 

Exmatri
culaţi 

Situații 
excepționa

le* 

  %  %  %  % 
Primar 645 630 97,67 629 99,84 0 0   

Gimnaziu 370 359 97,02 354 98,60 0 
0
  

  

Liceu 456 445 97,58 441 99,10 0 0 1 0,22 
Total 1471 1434 97,48 1424 99,30 0  1 0,07 
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Promovabilitatea pe niveluri 

 în anul şcolar 2018 - 2019 
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Situația școlară la sfârșitul anului școlar 2018 - 2019 
 

Nivel/ 
Clasa 

Elevi înscrişi 
la începutul 
anului şcolar 

Promovați 

PA 30 28 
PB 28 27 
PC 27 27 
PD 29 26 

Total CP 114 108 
IA 28 27 
IB 29 29 
IC 29 29 
ID 21 20 

Total I 107 105 
IIA 29 29 
IIB 27 26 
IIC 24 24 
IID 27 28 
IIE 20 21 

Total II 127 128 
IIIA 30 27 
IIIB 31 30 
IIIC 30 30 
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Nivel/ 
Clasa 

Elevi înscrişi 
la începutul 
anului şcolar 

Promovați 

IIID 30 29 
IIIE 22 19 

Total III 143 135 
IVA 31 31 
IVB 33 33 
IVC 32 32 
IVD 33 33 
IVE 25 25 

Total IV 154 154 
TOTAL 645 630 
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Situația școlară la sfârșitul anului școlar 2018 - 2019 

Nivel Gimnazial  
 

Nivel/ 
Clasa 

Elevi înscrişi 
la începutul 
anului şcolar 

Promovați 

VA 24 23 
VB 24 24 
VC 23 23 
VD 22 20 

Total V 93 90 
VIA 27 27 
VIB 25 25 
VIC 25 24 

Total VI 77 76 
VIIA 23 23 
VIIB 30 29 
VIIC 22 17 
VIID 24 25 

Total VII 99 94 
VIIIA 30 30 
VIIIB 23 22 
VIIIC 24 24 



 
 
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    

 

7 
 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE 

Nivel/ 
Clasa 

Elevi înscrişi 
la începutul 
anului şcolar 

Promovați 

VIIID 24 23 
Total VIII 101 99 
TOTAL  370 359 
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Situația școlară la sfârșitul anului școlar 2018 - 2019 
Nivel Liceal 

 

Nivel / 
Clasa 

Elevi înscrişi 
la începutul 
anului şcolar 

Promovați 

IXA 31 29 
IXB 29 30 
IXC 30 29 
IXD 30 28 

Total IX 120 116 
XA 26 25 
XB 26 23 
XC 27 27 
XD 30 27 

Total X 109 102 
XIA 28 28 
XIB 25 23 
XIC 30 31 
XID 31 31 

Total XI 114 113 
XIIA 15 15 
XIIB 17 18 
XIIC 23 23 
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Nivel / 
Clasa 

Elevi înscrişi 
la începutul 
anului şcolar 

Promovați 

XIID 31 31 
XIIE 27 27 

Total XII 113 114 
TOTAL  456 445 
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2. BURSE  
 
 
 

Nivel Tip bursă 
Burse 
sociale 

Burse 
transport 

Burse medicale Burse orfan Burse performanță Burse merit 

Primar 16 0 2 3 0 0 
Gimnazial 14 0 1 8 2 186 
Liceal 6 2 4 7 4 151 
TOTAL 36 2 7 18 6 337 
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3. ABSENTEISMUL 

 
Nr. 
Crt. 

Nivel de studiu Nr.  
Elevi 

Total 
absențe 

Absențe 
Motivate 

Absențe 
Nemotivate 

Absențe 
nemotivate/

elev 
1. P 108 73 6 67 0,62 
2. I 105 386 250 136 1,29 
3. II 128 279 279 0 0 
4. III 135 361 332 29 0,21 
5. IV 154 174 174 0 0 

Total Primar 630 1273 1041 232 0,36 
6. V 90 1642 1415 227 2,52 
7. VI 76 2919 2146 773 10,17 
8. VII 94 2414 1964 450 4,78 
9. VIII 99 4078 3017 1061 10,71 
Total Gimnaziu 359 11053 8542 2511 6,99 
10. IX 116 5169 3741 1428 12,31 
11. X 102 5917 4561 1356 13,38 
12. XI 113 6732 4692 2040 18,05 
13. XII 114 9663 7690 1973 17,30 

Total Liceu 445 27481 20684 6797 15,27 
TOTAL 1434 39807 30267 9540 6,65 
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STATISTICĂ ABSENŢE CLASELE P - IV 

 
 

Nivel de 
studiu 

Număr 
elevi nivel 
de studiu 

Total 
Absente 

Absențe 
nemotivate 

Absente 
motivate 

Absențe 
nemotivate/elev 

Primar 630 1273 232 1041 0,36 
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nemotivate
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motivate



 
 
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    

 

13 
 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE 

 
STATISTICĂ ABSENŢE CLASELE V - VIII 

 
 
 
 
  
 
 

Nivel de 
studiu 

Număr 
elevi pe 
nivel de 
studiu 

Total 
Absente 

Absențe 
nemotivate 

Absente 
motivate 

Absențe 
nemotivate/elev 

Gimnazial 359 11053 2511 8542 6,99 
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STATISTICĂ ABSENŢE CLASELE IX – XII 
 

Nivel de 
studiu 

Număr 
elevi 
pe 

nivel 
de 

studiu 

Total 
Absente 

Absențe 
nemotivate 

Absente 
motivate 

Absențe 
nemotivate/elev 

Liceal 445 27481 6797 20684 15,27 
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6797

20684
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Absențe nemotivate
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ABSENTEISM CURENT 
An școlar 2018 - 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceul Teoretic Marin 
Preda 

Număr 
elevi 

Total 
Absente 

Absențe 
nemotivate 

Absente 
motivate 

Absențe 
nemotivate/elev 

1434 39807 9540 30267 6,65 
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4. STATISTICĂ  ELEVI CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE 

 
Autoritatea 

parentală delegată 
Nr. copii pe nivele de 

școlarizare 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 DA (grad 
rudenie) 

NU 

14 0 1 0 3 8 2  1– Bunica 
 0 – Mătușa 
 0 - Frate 

 

 
* 
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 

 
 

Nivel Liceal 

Clasa 
Nr. elevi altă etnie/ 

Nr. elevi nivel de școlarizare 
Total 

IX 8 
18 

3,97% 
 

X 5 
XI 2 
XII 3 

6,72%

4,67%

1,76% 2,63%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

Clasa IX

Clasa X

Clasa XI

Clasa XII
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6. STATISTICĂ ELEVI CU CES 

 

Nivel de studiu 
Nr. elevi cu CES/ 

Nr. elevi nivel de școlarizare 
Total 

Primar 1 4 
0,27% Gimnazial 1 

Liceal 2 

 

0,44%

0,15%

0,27%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

Primar

Gimnazial

Liceal

 
 
 

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 
director Udroiu Marian, dir. adj. Barbălată Costel;  

- 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; 

- activitate de diseminare în cadrul proiectului Erasmus+, Flipped- classroom 
methodology; 

- proiectul „Trăim frumos, trăim intelligent” 
- “Science4you” cuprins in C.A.E.R.I.. pozitia 245 , echipa de proiect prof. Turcu 

Simona, Iordan Ionela, Georgescu Cristina, Barb AnaMaria, Sanduleasa Mery 
Catalina, Cădaru Manuela; 

- proiectul Doza de Știință, echipa de proiect prof. Turcu Simona, Iordan Ionela; 
- colaborare în proiectele Agenției Naționale Antidrog („Mesajul  meu Antidrog”, 

„Tutunul distruge inimi”) 
- proiectul Baterel și lumea non – e, Asociația Environ, prof Simona Turcu; 
- proiectul „Caligrafierea corectă”, prof. Velicu Carmen; 
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- programul național „Cantus Mundi”, colaborator Corul Madrigal; 
- proiectul caritabil „De la suflet, pentru suflet” pentru căminul de copii cu dizabilități 

Sfânta Macrina, prof. coordonatori Niță Janeta, Dobrică Georgiana, Albu Viorel; 
- proiectul caritabil „Dăm viață anilor” pentru Azilul de bătrâni Ciolpani, prof. 

coordonatori Niță Janeta, Dobrică Georgiana, Albu Viorel; 
-  “Sa invatam sa traim sanatos fara tutun”, proiect din Calendarul de Activitati al 

Municipiului Bucuresti – prof. Iordan Ionela, Bojoaga Raluca, septembrie 2017 – 
ianuarie 2018; 

- publicare de articole  in revistele Interferențe, S.O.S. Planeta 
- redactarea revistelor Încercări literare, Interferențe, S.O.S. Planeta, prof. Costin Ana-

Maria, Dumitrescu Toma, Bahnă Monica, Iordan Ionela; 
- Clubul European, coordonat de doamna prof. Boiangiu Milena Daniela; 
-  

Parteneriate/Proiecte/Concursuri învățământ primar: 
- 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  

- Noi Înșine, parteneriat cu Junior Achievements; 
- Promovarea Sănătății Orale, proiect desfășurat în parteneriat cu cabinetul 

stomatologic al unității de învățământ; 
- Școla siguranței Tedi, în parteneriat cu compania Maspex România; 
- Conferința Centenarul Marii Uniri, cea mai importantă lecție de istorie! 
 

8. FORMARE ȘI  DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
 
Responsabil comisie – Prof. Turcu Simona 
Membri: dir. Udroiu Marian, dir. adj. Cădaru Manuela, prof. Gângu – Ionescu Alina – 
învățământ primar, prof. Ispas Beatrice Camelia – nivel gimnazial,  prof. Pătrașcu Elena 
– nivel liceal. 

În semestrul în I-îi al  anului școlar 2018 -  2019 formarea si perfecţionarea 
continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră  s-a axat pe următoarele priorităţi strategice:  

1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;  
2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;  
3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor către 

şcoala noastră şi spre performanţă;  
4.  Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 
In acest sens, perfectionarea la nivelul unitatii de invatamant trebuie sa 

indeplinesca functia de reglare - autoreglare a activitatii instructiv – educative, didactice si 
extradidactice, de dezvoltare profesionala personalizata, de inovare a practicii scolare intr-un 
anumit spatiu de instruire si situatii educative, de stimulare a creativitatii cadrelor didactice si a 
elevilor, de investigare a activitatii scolare. 

Formele in care a fost realizata  formarea continua au fost urmatoarele : 
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 prin activitati metodico- stiintifice si psihopedagogice realizate la nivelul unitatii 
de invatamant sau pe grupe de unitati, in catedre si/sau comisii metodice si in activitati ale 
cercului pedagogic.  

 prin participare la: simpozioane, sesiuni de comunicari , stagii periodice de 
informare stiintifica de specialitate si in domeniul stiintelor educatiei, forme de perfectionare 
prin corespondenta, cursuri fara frecventa organizate de institutii de invatamant superior sau 
cursuri organizate de societati stiintifice si de alte organizatii profesionale ale personalului 
didactic.  

 prin definitivare in invatamant si acordarea gradelor didactice. 
  perfectionarea periodica (organizata o data la cinci ani ).  
 prin cursuri postuniversitare si doctorate. 

       Pentru acest an scolar comisia de perfecţionare din şcoală a avut  următoarele 
obiective 

·         responzabilizarea fiecărui cadru didactic privind actul de predare-învăţare-
evaluare 

·         implicarea cadrelor cu experienţă în activităţi demonstrative 
·         implicarea formatorilor locali în diseminarea cursurilor la care au participat 
·         susţinerea tinerilor, a cadrelor didactice fără experienţă în desfăşurarea în bune 

condiţii a activităţii la catedra 
Perfecţionare – Analiza SWOT 

  
Puncte tari Puncte slabe 

- colective de catedră echilibrate ca nivel de experienţă– 
majoritatea profesorilor fiind calificaţi, cu gradul didactic I 
si II 
– existenţa unui nr. mare de  profesori metodisti, formatori, 
membri ai comisiilor de lucru; 
-număr mare de cadre didactice participante la cursuri de 
formare în specialitate sau în alte domenii didactice; 
-performanţe ale cadrelor didactice prin participări la sesiuni 
de comunicări stiinţifice, colaboratori la reviste de 
specialitate, autori de publicaţii în domeniul 
managementului educaţional, auxiliare didactice; 

 -inerţia unor cadrelor didactice obişnuite 
cu stilul clasic de predare-învăţare, mult 
mai comod din punctul acestora de 
vedere  
-lipsa pregătirii unor cadrelor didactice 
pentru abordarea învăţării centrate pe 
elev  
- predarea şi învăţarea centrate pe elev 
implică o pregătire foarte laborioasă a 
unei ore , iar de multe ori profesorii nu au 
timp suficient pentru aşa ceva 
 

Oportunităţi Ameninţări (constrângeri) 
-existenţa surselor de informare si formare externă pentru 
cadre didactice; 
-existenţa posibilităţilor de participare la programe judeţene, 
naţionale si internaţionale; 
-oferta variată a CCD si a altor furnizori de formare; 
-oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii 
posuniversitare, etc. a instituţiilor de învăţământ superior. 
- O bună dotare a şcolii cu aparatura necesară desfăşurării 
cursurilor de formare în cazul în care există posibilitatea 
desfăşurării acestora în şcoală. 

- există posibilitatea reducerii numărului 
de elevi la o clasă dat fiind faptul că unii 
provin din familii dezorganizate sau cu 
părinţi plecaţi în străinătate - incoerenţe 
si lacune legislative; 
- lipsa motivării financiare; 
- percepţia gresită a ceea ce înseamnă 
dezvoltarea personală/ dezvoltare în 
carieră; 
- tendinţa de centrare exclusiv pe 
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acumularea de credite transferabile si 
minimalizarea nevoilor punctuale de 
formare; 
- taxa pentru unele cursuri de formare; 
-suprasolicitarea cadrelor didactice cu 
foarte multă documentaţie 

  
 

In urma analizarii activitatii comisiei si a cadrelor didactice din Liceul Teoretic “Marin 
Preda” in semestrul I s-au constatat urmatoarele: 
 sunt inscriși în vederea sustinerii  gradelor didactice următorii : 

 Mihalache George - Psihologie 
 Gogor Petronela Elena – Profesor pentru învățământul primar 
 Pascalache Raluca - Profesor pentru învățământul primar 
 Bujor Gabriela Georgiana - Profesor pentru învățământul primar 
 Dinu Aurelia – Profesor pentru învățământul primar 
 Ambrose Alina - Profesor pentru învățământul primar 

 au participat la cursuri un numar de 12 de cadre didactice  
 proiecte și programe care s-au desfășurat în unitate : 

 proiectului ROSE – “Scoala – primul pas catre cariera” ,  proiect coordonat de 
director Udroiu Marian, dir. adj. Barbălată Costel; 

 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; 

 activitate de diseminare în cadrul proiectului Erasmus+, Flipped- classroom 
methodology; 

 proiectul „Trăim frumos, trăim inteligent” 
  “Science4you” cuprins in C.A.E.R.I. poziția 162,echipa de proiect prof. Turcu 

Simona, Iordan Ionela, Georgescu Cristina, Barb AnaMaria, Sanduleasa Mery 
Catalina, Cădaru Manuela; 

 proiectul “Doza de Știință“, echipa de proiect prof. Turcu Simona, Iordan 
Ionela, Manuela Cădaru,Cristina Georgescu, Ionescu Alexandru ; 

 colaborare în proiectele Agenției Naționale Antidrog („Mesajul  meu Antidrog”, 
„Tutunul distruge inimi”) 

  proiectul Baterel și lumea non – e, Asociația Environ, prof Simona Turcu; 
  proiectul „Caligrafierea corectă”, prof. Velicu Carmen; 
 programul național „Cantus Mundi”, colaborator Corul Madrigal; 
   proiectul caritabil „De la suflet, pentru suflet” pentru căminul de copii cu 

dizabilități Sfânta Macrina, prof. coordonatori Niță Janeta, Dobrică Georgiana, 
Albu Viorel; 
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  proiectul caritabil „Dăm viață anilor” pentru Azilul de bătrâni Ciolpani, prof. 
coordonatori Niță Janeta, Dobrică Georgiana, Albu Viorel; 

  “Sa invatam sa traim sanatos fara tutun”, proiect din Calendarul de Activitati al 
Municipiului Bucuresti – prof. Iordan Ionela, Bojoaga Raluca, septembrie 2017 
– ianuarie 2018; 

 Clubul European, coordonat de doamna prof. Boiangiu Milena Daniela;  
 Promovarea Sănătății Orale, proiect desfășurat în parteneriat cu cabinetul 

stomatologic al unității de învățământ;  
 Școla siguranței Tedi, în parteneriat cu compania Maspex România; 

 Publicare de articole de în publicatii  de specialitate: 
 Turcu Simona – Revista de Fizica si Chimie 
 Iordan Ionela -  volumul de lucrări al Simpozionul Național Anual ,,Educație 

pentru un mediu curat” ed. a XVI-a, noiembrie 2018, organizat de 
Universitatea ,,Politehnica” din București  

 Coordonare a revistelor școlare  Încercări literare, Interferențe, S.O.S. Planeta, (prof. 
Costin Ana-Maria, Dumitrescu Toma, Bahnă Monica, Iordan Ionela); 

 Parteneriate/Proiecte/Concursuri învățământ primar: 
 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 
 Noi Înșine, parteneriat cu Junior Achievements; 
 Conferința Centenarul Marii Uniri, cea mai importantă lecție de istorie! 
 Concursul National de Fizica Aplicata ,, Universul Einstein,, desfasurat in 
Bistrita- Nasaud,  in  octombrie. 2018 -  Iordan Ionela 
  Concursul de Machete în cadrul Simpozionului Național Anual ,,Educație 
pentru un mediu curat” noiembrie 2018 – Iordan Ionela 
 

Interesul cadrelor didactice s-a indreptat catre cursuri de fomator, mentor, manager de 
proiect, management educational, managerierea conflictelor, cursuri pe tema instrurii 
diferentiate a elevilor sau privind educarea elevilor cu CES, informatica. Aceste directii sunt in 
acord cu planul de dezvoltare a scolii si al zonei in care scoala noastra se afla. 

 Cadrele didactice au participat la activităţiile comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice, 
la cursuri de perfecţionare etc.  

a.     Grade didactice 
 5 cadre didactice – susținerea inspecției de specialiate 1pentru susținerea examenului 
de definitivat; 

1 cadru didactic -  susținerea inspecției de specialitate și a dizertației  pentru 
obținerea Gradului I 

 
  
9. ACTIVITATEA INSTRUCTIV  EDUCATIVĂ 
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  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 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
 
Clasa pregătitoare 
 
Responsabil Comisie prof. Radu Mihaela 
Membrii catedrei: prof. Pascalache raluca Adriana, prof.Stanescu Geta, prof.Ioniță Monica, 
prof. Radu Mihaela 
 

1. Activități extrașcolare:  
Excursii tematice:       

- Dino Parc – Râșnov  (Radu) 
- Ferma de animale Cocoșul Roșu (Ioniță) 
- Vizită la Galeria Țiriac Collection (Pascalache) 
- Tabără – 18 – 24 iulie 2019 - Aventura în natură – Arefu  (PA Radu)  

 
- Vizionarea  spectacolului de circ Alice în țara minunilor – nov 2018  ( Radu, 

Stănescu, Pascalache, Ioniță)- Circul Metropolitan 
- Serbare de Crăciun (toate cadrele) 
- Serbare final de an școlar (toate cadrele) 

 
2. Școala Altfel -  Să știi mai multe, să fii mai bun – 25 – 29 martie 2019 

Activități în afara școlii: 
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- Excursii tematice: Pietroșani-  (Radu, Stănescu, Pascalache) 
- Vizită la Grădina Zoologică ( Ioniță) 
- Vizită la fabrica de ciocolată (Radu) 

          Activități în școală: 
- Parteneriat școală-familie- Minte sănătoasă în corp sănătos;  

                                      -Poluarea și colectarea selectivă a deșeurilor (Radu) 
- Atelier handmade - (toți membrii) 
 

3. Programe și proiecte: 
 

1. Mind Lab – participare la Olimpiada Regională, cu grupa de elevi de la cls.  
a III-a B (Miclea) și a V-a A (Ispas)  (PA Radu)  

2. I-Best  - Științe aplicate în învățământul primar (PA Radu) 
3. Dăm viață anilor- proiect caritabil (Pascalache) 

 
4. Alte activități:  

- cerc pedagogic pe sector – Bullying-ul în școala românească – aprilie 2019 (toate 
cadrele) 
- lecție deschisă în cadrul comisiei metodice (Pascalache) 
- organizarea și desfășurarea Zilei Porților Deschise pentru părinții viitorilor elevi 
din clasa pregătitoare – martie 2019 (toate cadrele) 

       
         - supraveghere Evaluare Națională cls a VIII-a  (Radu, Stănescu, Ioniță) 
         - supraveghere examenul de Bacalaureat (Pascalache, Ioniță) 
        - corector  Evaluare Națională  cls a II-a ( Radu) 

5. Perfecționare: 
 
- Curs de perfecționare în metoda MIND LAB - Dezvoltarea gândirii rationale și 

inteligentei emoționale prin joc, cu Metoda Mind Lab - program complementar, în 
școli și grădinițe- noiembrie 2018 ( Radu) 

- Curs pentru pregătirea candidaților la examenele naționale ale cadrelor didactice – 
CCD (Pascalache) 

- Curs- Învățământul primar la debut – CCD (Pascalache) 
- Curs pregătire examen dfinitivat (Pascalache) 
- Curs SSD (Ioniță) 

 
6. Rezultate: 

 
- Concursul Național de competență și performanță COMPER 

Comunicare în limba română; Matematică – etapa a II-a -  (PA Radu) – 20, respectiv 24 de 
copii cu punctaj maxim 

- Olimpiada Regională Mind Lab – 26 martie 2019 – echipa plasată pe locul 5 din 
16 echipe participante (Radu). 

 
Clasa în I-îi 
Responsabil Comisie înv. Badea Liliana 
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Membrii catedrei: înv. Badea Liliana, înv. Ambrose Adriana, înv.Doniga Maria-Simona, 
înv.Năstase Anca 

A. Managementul comisiei metodice 
În primul semestru al anului şcolar 2018/2019 , comisia metodică a învăţătorilor 

claselor I şi –a propus următoarele obiective: 
 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi a 

proiectărilor unităților de învățare); 
 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; utilizarea de strategii activ-

participative; 
 Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;  
 Organizarea de activităţi extracurriculare; 
 Participarea la programe de formare/perfecţionare;  
 Asigurarea accesului la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 
 Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 
 Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, 

teste; 
 Colaborarea şcoală-familie. 

Planificarea si proiectarea unitatilor de invatare s-au realizat în concordanta cu planurile 
cadru si  programele scolare în vigoare. 

Schemele orare sunt bine intocmite, respectand caracteristicele colectivului de elevi  si 
reflectand nevoile clasei. 

In general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de invatare 
in parte facandu-se posibila o evaluare eficienta la perioade scurte de timp si stabilirea unui 
plan  remedial daca este cazul. 

Planificarea este personalizata si reflecta specificul clasei la care se lucreaza tinandu –
se cont de caracteristicile psihice ale colectivului si de nivelul de cunostinte, priceperi si 
deprinderi. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic in conformitate cu ceea ce si-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 continuturilor la 
fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată 
pe elev. 

Analizand activitatile desfasurate la clasa,  în cadrul comisiei metodice se constata 
urmatoarele aspecte: 
-Pregatire buna si foarte buna din punct de vederea stiintific si metodic pentru activitate 
-Temele abordate la lectie sunt in conformitate cu ceea ce este prevazut in planificarea 
calendaristica si in proiectarea unitatii de invatare 
-In cele mai multe cazuri exista corelatie intre tema lectiei, obiective, sarcini de invatare si 
strategii didactice folosite. 
-In majoritatea cazurilor, sarcinile de invatare sunt diverse, permitand elevilor sa aplice in 
contexte cat mai variate ceea ce elevii au invatat 
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-Se imbina activitatea frontală cu cea independenta manifestandu -se preocupare pentru 
exersarea depinderilor de munca independenta . 
-Preocupare pentru realizarea feet -back-ului si autoregalarea activitatii in functie de 
informatiile primite 
-Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistandu-se pe activitatea in echipa si 
exersarea depinderilor de comunicare in situatii diverse 
-Pe tot parcursul activitatii se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea 
comportamentului elevilor, evaluarea prin fise de munca independenta, evaluarea orala, 
evaluare scrisa , analiza produselor activitatii elevilor, portofoliul etc. 
-Se integreaza in lectie material didactic confectionat, dar si mijloace moderne. 
-În lecţiile desfăşurate la clasă, au fost aplicate strategii care au îmbinat toate formele de 
organizare, individuale sau în grup ale elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au 
condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind 
capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în 
echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a 
iniţiativei. 
-Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare inițiale, sumative, finale însoţite de descriptori de 
performanţă. În urma evaluărilor s -a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de 
programa şcolară pentru acest moment şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte 
învăţarea. 
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat : 

 Programe artistice-serbări şcolare ( 1 Decembrie,Craciun, 15 ianuarie, 24 Ianuarie).  
 Participarea la Concursul Naţional Comper comunicare și matematică, etapa I 
 Participarea la concursul Naţional Gazeta matematică, etapa I; 

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. 

Copiii au fost implicați în proiecte educaționale cu scopul de a forma deprinderi 
diverse: anteprenoriale, de igienă, educație rutieră: 

 „Noi Înșine”-în parteneriat cu Junior Achievement 
 „Campania de Promovare a Sănătații Orale”-în parteneriat cu echipa cabinetului 

stomatologic al școlii 
 „Școala Siguranței Tedi” -proiect desfășurat în parteneriat cu compania Maspex 

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

facilitează optimizarea desfasurarii procesului instructiv-educativ: 
 Metode alternative de evaluare 
 Integrarea copiilor cu CES 

 
Fiecare cadru didactic are o mapă a învăţătorului care a cuprins: 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 inițială, sumativă . 

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.  
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În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost 
eficientă,împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică (prezentarea de exemple de buna 
practica,interasistente, activitati demonstrative).  

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată (trei 
cadre didactice care predau la clasa I sunt titulare, două dintre ele fiind înscrise și la obținerea 
gradului didactic I, un cadru didactic fiind suplinitor)  

B. Eficacitatea educaţională 
S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 

familiarizarea cu diferite activităţi de 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. 

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. 

In 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  stimulat 
elevii pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi extracuriculare care care să lărgească interesul 
elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală, s-a încercat şi realizat in unele cazuri 
modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al cadrelor didactice. 
 
Clasa a II-a 
Responsabil Comisie înv. Tănase Daniela 
Membrii catedrei: înv. Tănase Daniela, înv. Bogdan Mara, înv.Bujor Gabriela, înv. Bejinariu 
Gheorghe Livia-Maria, înv.Simionescu Caragea Gabriela 
           
1. CURRICULUM 

S-a intocmit Planul managerial si planul operational pentru organizarea activitatii ciclului 
primar. 

Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltarii de competenţe, 
prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a 
conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate 
de MEC, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. 

Ca punct de plecare, s-au organizat evaluările iniţiale, rezultatele fiind cuprinse în 
centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie. 

Fiecare învatator a parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 
planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Astfel activităţile de învăţare s-au 
îmbinat cu cele practice, iar la sfârşit de capitole, cu sistematizare, recapitulare, evaluare. 
Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile personale, fiind prezentate părinţilor periodic.  
    In general, elevii claselor întâi sunt bine pregatiţi,  şi-au însuşit prevederile programei 
şcolare, bagajul  de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un nivel bun. Totuşi, situaţiile 
familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea dezvoltării personale, mai 
cu seamă în cazul elevilor care provin din familii monoparentale, cu parintii plecati in 
strainatate sau a celor care traiesc din venit minim garantat. 
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2. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 
 
În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în 

egală măsură pe formarea competenţelor, a 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. 

Am elaborat teste de evaluare formativă şi sumativă, fişe de ameliorare şi consolidare. 
Au fost realizate proiectări pe unităţi de învăţare;  
- s-au elaborat fişe de evaluare pe unităţi de învăţare  
- pregătirea pentru Evaluarea Națională- clasa a II-a 
- pregătirea pentru concursurile şcolare „Comper” – Matematică şi Lb. română 
 
În acest an scolar, cadrele didactice si elevii claselor întâi au fost implicaţi în derularea unor 

activitati educative multiple, cum ar fi: 
S-au realizat materiale didactice: planşe folosite la clasă, fișe,  portofolii. 

S-au organizat: 
- excursie la Comana - octombrie 
- vizionarea spectacolului de teatru „Alice în țara minunilor”- Circul Metropolitan – 

noiembrie 
- participare la Cercul pedagogic cu tema : ,,Strategii de diferențiere a elevilor în 

învătământul primar” - noiembrie 
- expoziții ,, Sunt mândru că sunt român” - decembrie 
- Serbare de Crăciun  „  In asteptarea lui Moș Crăciun” - decembrie 
- atelier de creație „ Cizmulita lui Mos Nicolae  - decembrie 
- evocare Mihai Eminescu- concurs de recitări - ianuarie 
- Ziua Internațională a Caligrafiei- expoziție cu lucrările copiilor- ianuarie 
- ,,Hora Unirii”- Hora claselor a doua- ianuarie 
- supraveghere şi corectare „Concurs Comper” – matematică - ianuarie 
- supraveghere şi corectare „Concurs Comper” –lb.română - ianuarie 
- s-a continuat parteneriatul cu Asociația Educrates EDU. 
- am participat ca voluntari la organizarea acțiunii caritabile De la suflet la suflet –Fundația 
Sf. Macrina. 
- Gânduri pentru mama- serbări, confecţionarea unor felicitări, învăţarea unor cântece 

despre mamă şi bunică- martie 
- Să ne cunoaştem tradiţiile- acţiuni specifice Sărbătorii Pascale   - aprilie 

-excursii Horezu, Constanţa 
 - Ziua Pământului, Ziua Păsărilor – s-au realizat obiecte din materiale refolosibile şi 
bricolaj căsuţe 
 - Suntem copiii Europei- s-au realizat acţiuni specifice zilei de 9 Mai 
 - Ziua Copilului- activităţi diverse, jocuri, carnaval    - iunie 

 
3. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 
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Evidenţiez consecvenţa invatatorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de 
performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi 
remarcate în rezultatele testărilor initiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului 
didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, 
competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. Lucrarile realizate, testele de evaluare 
sunt pastrate in portofolii personale, fiind prezentate periodic parintilor. 

Este important să evidenţiez implicarea şi seriozitatea colegelor mele în perioada Evaluării 
Naţionale de la clasa a doua. După ce am fost instruite de dl dir Barbălată şi ni s-a prezentat 
regulamentul desfăşurării acestei activităţi, am corectat lucrările, ne-am sfătuit între noi când 
am avut vreo nelămurire, am colaborat cu celelalte colege-corector de la clasele a IV-a şi apoi 
au fost stabilite întâlniri cu părinţii pentru a fi discutate rezultatele copiilor şi măsurile 
ameliorative, unde era cazul.  

 La nivelul claselor evaluarea  cunoştinţelor se poate măsura si prin numărul mare de elevi 
înscrişi la concursul Comper , avand rezultate bune şi foarte bune. 
Este de remarcat susţinerea părinţilor, in ceea ce priveşte finanţarea participărilor acolo unde 
este cazul, legatura scoala-familie fiind una optimă.  
 

4. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
     Invatatoarele claselor intai sunt preocupate şi în acest an de formarea profesională, de 
folosirea unei metodologii activ-participative. Se documenteaza asupra noutăţilor, cele mai 
interesante fiind puse în practica.  
   În principiu s-a desfăsurat o activitate fructuoasă în cadrul Comisiei metodice la nivel de 
şcoală prin iniţiativă si implicare, prin participare la activitati organizate de IS 6: Consfatuiri si 
Cercuri Pedagogice. In semestrul al doilea chiar am fost gazdele Cercului Pedagogic cu o temă 
de actualitate: Bullyngul în şcoala românească. Toate colegele mele s-au implicat şi au 
participat la această acţiune. 
 
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 . Acest aspect al muncii educative  s-a concretizat 
prin şedinţe cu părinţii, organizate la nivelul clasei, la care participarea a fost de 70%, 
consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat. Consider ca optima relaţia învatăţor-părinţi, 
cei din urmă implicându-se real la viaţa clasei, oferind ajutor ori de câte ori era nevoie. 
   Nici o activitate extraşcolară nu ar fi fost posibilă fară ajutorul părinţilor : serbările claselor , 
excursiile semestriale , participarea la diferite concursuri.   
 
  
6. CONCLUZII 

 La sfârşitul anului scolar 2018-2019, elevii claselor sunt bine pregătiţi , conform 
particularităţilor individuale 

 Toţi elevii sunt promovaţi 
 Elevilor cu ramaneri in urma se acorda o atentie sporita 
 Munca depusa în acest an se poate caracteriza prin seriozitate si implicare  
 Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri 
 Promovarea optimă a exemplelor de bune practici 
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 Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii 
 
 
Clasa a III-a 
Responsabil Comisie prof. Miclea Eugenia 
Membrii catedrei: prof. Dinu Aurelia, prof. Miclea Eugenia, prof. Roman Florentina, înv. 
Statica Ecaterina, înv. Gogor Petronela 
 

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 III-a, aprobate, cât şi a altor documente legate de reforma 
învăţământului. 
 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 III-a s-au desfasurat urmatoarele activitati: 
 
  Activitatea metodico-ştiinţifică: 

 septembrie - Stabilirea tematicii si a obiectivelor aferente in concordanta cu 
curriculum-ul scolar; prezentarea planului managerial, activ. coordonată de d-na 
prof.Alina Gangu-Ionescu 
 octombrie - Stabilirea  testelor la nivel de comisie metodică, aplicarea  testelor: 
membrii comisiei 
 octombrie - Realizarea  raportului, a măsurilor  necesare,  a planurilor  individuale  
de  învățare/ dezvoltare: membrii comisiei 
 noiembrie - ,,Experimentul in ora de Stiinte  ale naturii” – dezbatere, activ. 
coordonată de    d-na prof. Roman si d-na inv.Gogor 
 decembrie - ,,Invatatorul  si elevul  creativ- referat  “, activ. coordonată de d-na prof. 
Statica 
 ianuarie - “ Joc  si  miscare “-  exemple  de  bune  practici , activ. coordonată de d-
na prof. Miclea 
 februarie - Prezentarea nivelului de achiziţii fundamentale obţinute de elevii 
claselor a treia, la sfârşitul semestrului I, Evaluarea activităţii comisiei metodice din 
semestrul I - dezbatere coordonată de d-na prof. Miclea 
 martie - ,,Programul « Să știi mai multe, să fii mai bun!», o săptămână fără 
presiunea clopoţelului'' – dezbatere coord. de d-na prof. Miclea si d-na inv.Gogor 
 aprilie - ,,Bullying-ul ca forma de violenta” –ppt, activ. coordonată de d-na prof. 
Statica 
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 mai - ,,Educaţia şi provocările lumii moderne - noile educatii”- referat, activ. 
coordonată de d-na prof. Roman 

 iunie - Evaluarea finală a activităţii comisiei metodice - dezbatere, activ. 
coordonată de             d-na prof. Miclea 

 
Cursuri de formare in cadru CCD si alte institutii de formare, simpozioane, 

publicatii:  
 Participarea la Cercul pedagogic de pe sem. I, desfășurat la .Scoala Generala nr 161., cu 

tema: “ Strategii de diferentiere si individualizare “ 
 Participarea la Cercul pedagogic de pe sem. al II-lea, desfasurat la Liceul Teoretic  

“Marin Preda “, cu tema:. “Fenomenul  Bullying.” 
 participare cu lucrare publicata in cadrul Simpozionului National ,,Cultura fizica - 

domeniu al cunoasterii universale": prof. Gângu- Ionescu Alina 
 Curs de formare CCD - . Pregatire  Definitivat – inv, Gogor Petronela. 

 
 Activitate extraşcolară: 
Semestrul I: 

 Septembrie 2018: 
- cls. a III-a  A, B, C, D, E: acţiuni de înfrumuseţare a clasei 
- cls. a III-a A: Proiect European ,,Noaptea Cercetătorilor”- concursuri tematice, 

cercetare, observare 
 Octombrie 2018: 

- cls. a III-a  A, B, C, D, E : Carnaval de Halloween 
- cls. a III-a  A, B, C, D, E: Culorile Toamnei - activitate artistico-plastica 
- cls. a III-a  A, B, C, D, E: Ziua educatorului – creaţii plastic 
- cls. a III-a  A, B, C, D, E: Participarea la Concursul Naţional “Comper'' 

 Noiembrie 2018: 
      -    cls. a III-a  A, B, C, D, E : ,,Locuri de joacă” – vizionare de film ppt, realizare de 
colaje 

 Decembrie 2018: 
- cls. a III-a  A, B, C, D, E : 1 Decembrie – Ziua Nat. a României: expoziţie de 

desene  
- cls. a III-a  A, B, C, D, E : Bucuriile Iernii/ Vine Moş Crăciun – proiecţii ppt, 

recitare de poezii specifice anotimpului alb, serbari scolare 
- cls. a III-a A: activitate caritabilă – donare de produse alimentare pt. Azilul de 

bătrâni ,,Ciolpani” 
- cls. a III-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 III-a B,C, D si E 

  -    Excursie tematică: cls. a III-a A, B,C si E 
 Ianuarie 2019: 

- cls. a III-a  A, B, C, D, E : ,, Luceafarul poeziei romanesti, Mihai Eminescu''– 
recital de poezii 

- cls. a III-a  A, B, C, D, E : Importanta actului istoric de la  24 Ianuarie 1889 – 
vizionare film documentar/ creaţii plastice 
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- Activitati desfasurate cu ocazia Zilei armatei: toate cls. a III-a 
- Participarea la Concursul Naţional “Comper”,Lb.romana  si Matematica : toate 

cls. a III-a 
 
Semestrul al II- lea: 

* cls. a III-a  A –prof. Dinu Aurelia: 
                        -    „ Povesti,povesti...” – Club de lectura 

- „ Sa mancam sanatos”- pregatire salate 
- „Pestera Dambovicioarei” - excursie 
- „ Micii ecologisti” - curatenie 
- „ Suntem pictori” – expozitie de desene 

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

                        -     „Micii pompieri” - vizita 
- „Taramul copilariei” –expozitie de desene 
- „Ne vedem la  TVR”. - vizita 
- „Glasul  rotilor  de  tren” – vizita  
- „Prietenii cartilor” – Club de lectura 

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

- „Buna Vestire in inima si sufletul nostru”  
- „Mestesuguri  romanesti” – atelier de pictura 
-  Vizionare  de  film 
- .”O zi in natura” - excursie 
- „Iubim  natura” – colectare deseuri 

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

                        -       Vizionare spectacol de teatru 
- „Minte sanatoasa in corp sanatos” - concurs 
- „ Micii iconari” – atelier  de  pictura 
- „ In lumea  basmelor” – Club de  lectura 
- „ Invatam sa crestem sanatos” – Educatie  sanitara 

 
* cls. a III-a  E – inv. Gogor Petronela: 

-  Excursie  la  Comana  
-  Vizionare  de  film 
- .Desene  pe  asfalt 
- „Importanta  sanatatii orale” 
- „ Protejam  natura” – colectare deseuri 

 
                 Mai  2019  -  La activitatea „ Ora  de  Educatie rutiera”  au participat toate clasele a 
III-a , elevii realizand machete pe aceasta tema.  

În cadrul activităţilor integrate desfăşurate zilnic la clasele a III-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). 
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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.  
 
Clasa a IV-a 
Responsabil Comisie prof. Spirea Isabela 
Membrii catedrei: prof. Spirea Isabela, prof. Baciu Florina, prof. Necula Mihaela, prof. 
Patrascu Anca, prof. Guinea Viorela 
 

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. 
 

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. 

 
Semestrul I 
 Toate clasele au fost implicate în marcarea ṣi sărbatorirea unor evenimente importante: 

 Ziua Mondială a Animalelor – prezentare proiecte – a IV-a B 
 Doza de Știință - Știința prin ochii mei – desene în echipă, expoziție, laboratorul de 

biologie – a IV-a B 
 Halloween: a IV – a A, a IV-a B, a IV-a D, a IV-a E 
 Săptămâna toamnei, Carnavalul Ziua Recoltelor a IV-a C; 
 Simpozion „Educație pentru un mediu curat” – prezentare de machete clasa a IV-a 

C 
 Ziua Națională a României – O călătorie de 100 de ani a IV-a A, a IV-a B, „La 

Mulți Ani România!” - expoziție dedicată centenarului Marii Uniri – a IV-a C, 
Micii romanasi - a IV-a D „Mandru ca sunt roman” – a IV-a E,  

 Nașterea Domnului: serbări/ spectacol de colinde – a IV-a A, a IV-a B, a IV-a C, a 
IV-a D, Excursie Dragomirești – „Am venit să colindăm” - a IV-a E,  

 Ziua Eminescu- Eminescu-poet nepereche, concurs a IV-a A, a IV-a E, Ziua culturii 
romane a IV-a D; Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei românești – concurs de 
recitări – a IV-a B, a IV-a C 

 Ziua principatelor: concurs de desene și prezentare de proiecte a IV-a C, Prezentare 
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proiecte și Hora Unirii – a IV-a B; vizionare film și prezentare proiecte a IV-a A, a 
IV-a D, a IV-a E 

 Ora de educatie sanitară-campanie de promovare a igienei orale- toate clasele; 
 Pregatirea suplimentară a elevilor și participarea acestora la concursurile școlare- 

toate clasele; 
 Acțiune caritabilă „Zurgălăi în jurul bradului” - Activitate de confecționare de 

felicitări, a unor daruri și podoabe pentru sărbătorile de iarnă împreună cu copiii și 
părinții clasei a IV-a C, Coordonator Spirea I 

 Acțiune caritabilă „Împreună de sărbători”, proiect „Dăm viață anilor” - la care 
au fost implicate toate clasele prin donații către Centrul de Asistență și Îngrijire 
Ciolpani, Coordonator Spirea I.;  

 Exerciții de evacuare – toate clasele - Coordonator Spirea I.; 
Toate clasele au participat la spectacolul de circ „Alice în Țara Minunilor”, la Circul 

Globus, organizator Baciu F. În octombrie s-a realizat o excursie la Vulcanii Noroioși Buzău- 
Berca – clasa a IV-a C, coordonator Spirea I. În decembrie – excursie Dragomirești – clasa a 
IV-a E, coordonator Guineea V. 

Elevii claselor a IV-a au participat la concursurile Comper și Gazeta Matematica  Junior, 
Lumina Math si Profu’ de Mate obținând numeroase premii. 

 
Semestrul al II-lea  

     Activitățile ce au avut loc sunt după cum urmează: 
 Ziua Internațională a cititului împreună (13.02.2019) – IV A 
 Ziua Protecției Civile în România (28.02.2019) – IV C  
 Bullying-ul în școala românească (04.03.2019) – cerc pedagogic nivel de sector 
 Ziua Pi (14.03.2019) – IV A 
 Exerciții de evacuare – tura I și a II-a (19.03. / 29.03 / 10.04.19) - toate clasele a IV 

a 
 Comunicarea, un pas spre cunoașterea de sine (25.03.2019) – IV C 
 Călătorie în trecutul țării! ( 26.03.2019) (Excursie tematică) „Natura – prietena 

mea” – Ruta București – Comana, Colectivele claselor a IV-a C și a III-a E 
 „În dialog cu tine - recunoștința și importanța ei în dezvoltarea personală” – IV C  
 Excursie Brașov și la Bran – a IV a A 
 Atelier de Flori – IV B 
 Atelier de Educație a Emoțiilor – IV B 
 Vizită ROMAERO – IV B 
 Vizită Pizza Dodo – IV B 
 Vizionare de spectacol Opera Comică – IV B 
 Ziua Pământului – plantare copaci în curtea școlii – IV B 
 Ziua Mondială a Apei – proiecte, expoziții, desene – IV B 
 Ziua albinelor – proiecte, concurs – IV B 
 Sărbătorirea celor 150 de ani de la constituirea Tabelului lui Mendeleev – IV B 
 Zborul Omului în spațiu (12.04.2019) – IV A 
 Profu’ de Mate – IV B 
 Comper Română (15.04.2019) – toate clasele a IV-a  



 
 
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    

 

34 
 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE 

 Comper Matematică (22.04.2019) - toate clasele a IV-a 
 Comper Română – etapa națională (24.04.2019) – a IV-a A, C, D, E 
 „Inimi luminate” – activitate în cadrul proiectului „Dăm viață anilor!”, Centrul de 

Îngrijire și Asistență Ciolpani - IV C  
 „Învierea Domnului – motiv de bucurie” – activitate caritabilă în cadrul proiectului 

„Dăm viață anilor!”, Centrul de Îngrijire și Asistență Ciolpani – IV C – la nivel 
liceal 

 Gazeta Matematică (27.04.2019) – a IV-a A, B 
 Comper Matematică – etapa națională (31.04.2019) - a IV-a A, C, D, E 
 Evaluare Națională (14-15.05.2019) – toate clasele a IV-a. Cadrele didactice au fost 

evaluatori la clasa a II-a  
 Olimpiada Micilor Bancheri – etapa națională (17.05.2019) – a IV-a C 
 Science 4 you (18.05.2019)– probă de desene, de experimente, de creație literară – 

IV B / prezentare de machete și lucrări - IV C 
 Vizită Muzeul Național de Istorie (25.05.2019) – IV B 
  
 

EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 
Evidenţiem consecvenţa învățătorilor 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. 
 

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
     Activitatea comisiei metodice a claselor a IV-a s-a desfăşurat după planul managerial 
dezbătut şi aprobat în cadrul comisiei metodice si a planificarii activitatii. 
 Simpozion „Educație pentru un mediu curat”, organizat la  UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA DIN BUCURESTI  de către Science Shop-ul InterMEDIU Bucureşti, 
Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor şi Casa Corpului Didactic din Municipiul 
Bucureşti: Titlul lucrării „Managementul situațiilor de urgență – între dimensiunea teoretică și 
aplicabilitatea proiectării didactice”, autor Spirea Isabela. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 



 
 
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    

 

35 
 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE 

COMISIA   METODICĂ DE LIMBA  ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI LIMBA 
LATINĂ 
 
Responsabil Comisie -  prof. Sănduleasa Mery Cătălina 
Membrii catedrei : prof. Bahnă Monica – titular, prof. Sănduleasa Mery Cătălina – titular, prof. 
Fitcal Maria – titular, prof. Dumitrescu Toma - titular prof. Popescu Mihaela – Suplinitor, prof, 
Fârtat Georgiana - suplinitor, prof. Calafeteanu Gabriela, prof. Giura Irina, prof. Mănescu Lidia – 
pensionar 
 

Pe semestrul I al anului scolar 2018-2019, catedra de Limba romana a efectuat 
urmatoarele activitati : 

- Studierea programelor si manualelor necesare realizarii planificarilor 
- Realizarea planificarilor calendaristice 
- Organizarea sedintei de inceput de an in care s-au stabilit responsabilitatile in cadrul 

catedrei 
- Participarea la Consfatuire – Prof. Sanduleasa Mery 
- Redactarea, administrarea si evaluarea testelor predictive la clasele a V-a, a VIII-a, a 

IX-a, a XII-a 
- Pregatire saptamanala pentru Evaluare Nationala si Bacalaureat 
- Pregatire pentru olimpiada 
- Organizarea Olimpiadei de limba si literatura romana, etapa pe scoala 
- Corectarea lucrarilor de la olimpiada, etapa pe scoala 
- Elevi calificati la olimpiada, etapa pe sector 
- Pregatire pentru concursurile literare de la nivelul claselor a V-a, a VI-a si a XII-a 
- Participarea la activitatile metodice de la nivel de sector si municipiu 
-  Participare la Școala doctorală de toamnă CORPUS (septembrie 2018)- Prof. Apostu D. 
- Organizarea şi colectarea creaţiilor literare ale elevilor în vederea realizãrii revistei 

elevilor  ” Ȋncercãri literare – Prof. Costin Cristina 
- Redactarea revistelor “Interferente” si “Incercari literare”- Prof. Dumitrescu, Prof. 

Costin 
- Club de lectura lunar-clasa a V-a B-prof. Bahna Monica 
- Lansarea volumului de scenete pentru copii:”Marele turn”- Prof. Fitcal Maria 
- Prezentarea scenetei: “Un noroc cazut din cer”-Prof. Fitcal Maria 
- Colaborare cu cenaclul: “Amurg sentimental”- Prof. Fitcal Maria 
- Coordonarea proiectului: “Povestea mea”- Prof. Fitcal Maria 
- Programul ROSSE- Prof. Alexe Georgiana, prof. Popescu Mihaela 
- Activitate- Mihai Eminescu- intreaga catedra 

 
Activitatea Catedrei de limba romana pe semestrul al II-lea al anului scolar 2018-2019  

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 : 
- Pregatirea elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, conform graficului afisat 
- Asistente la ore-prof. Sanduleasa M. 
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- 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  
o “Imaginea dascalului in literatura romana”, Premiul 1 pe municipiu 
o “Opera lui Marin Preda”, nivel liceal, Premiul 2 pe municpiu 
o “Opera lui I.L.Caragiale”, etapa pe scoala 

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

- Membri in juriul Concursului National “Science 4you”- prof. Sanduleasa M., Prof. 
Bahna M. 

- Participarea ca evaluator ca concursul de reviste la nivel de municipiu- Prof. Sanduleasa 
M., Prof. Popescu M. 

- Participarea la concursul “Tinere condeie”, etapa pe municipiu-Prof. Sanduleasa, Prof. 
Popescu M. 

- Coordonarea revistei elevilor “Incercari literare”, revista care a obtinut Premiul I pe 
sector si mentiune pe municipiu-Prof. Costin C. 

- Coordonarea revistei profesorilor “Interferente”- prof. Bahna M. 
- Programul ROSE-prof. Alexe G.., Prof. Popescu Mihaela 
- Examinatori la Competente Lingvistice 
- Elaborarea de optionale pentru anul scolar viitor 
- Activitate “ Sub semnul primaverii”, intalnire cu scriitori si solisti din Filarmonica “G. 

Enescu”-prof. Fitcal M. 
- Spectacol cu sceneta “Marele turn”-prof. Fitcal M. 
- Proiectul “Povestea mea”-prof. Fitcal M. 
- Intalnire cu redactorul-sef al revistei “Literatorul”-prof. Costin C., prof. Sanduleasa M. 
- Colaborare cu Cenaclul “Amurg sentimental”-prof. Fitcal M. 
- Participare la Targul educational 
- Calificarea la Olimpiada Nationala de Limba latina-Prof. Galusca M. 
- Publicarea cartii “Copilul urias”-prof. Fitcal M. 
- Lectie deschisa la nivel de sector-Prof. Bahna M. 
- Inspectii pentru gradul 2-prof. Bahna M., prof. Alexe G. 
- Participare la sesiunea de comunicari la Universitatea Ovidius-prof. Apostu D. 
- Publicarea articolului “ Constanta Buzea-sistematica si moralizatoare” in revista on-line 

“Caiete silvane” 
 
COMISIA   METODICĂ DE LIMBA  ENGLEZĂ ȘI GERMANĂ 
 
Responsabil Comisie – Prof. Sachelarescu Cristiana 
Membrii catedrei – prof. Sachelarescu Cristiana – titular, prof. Cădaru Manuela-Gina – 
titular, director adjunct, prof. Grigore Georgiana - titular, prof. Voicu Diana – titular, prof. 
Davidescu Daniela – titular, prof. Perian Elena – titular 
 
Dir. Adj. Prof. Cadaru Manuela 
Semestrul I 
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I.  Proiectarea strategiei didactice de coordonare a direcţiilor de dezvoltare a unităţii de 
învăţământ  
 
 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale 

şi a metodologiilor specifice;  
 Colaborarea la elaborarea planului operațional, conform PDI; 
 Proiectarea şi realizarea planului de şcolarizare şi a planului cadru; 
 Realizarea şi promovarea ofertei educaţionale a unităţii, a planului managerial anual, în 

colaborare cu directorul coordonator; 
 Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor 

şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor 
didactice de lucru (planificari, proiecte  didactice, portofolii de evaluare etc.)  

 Colaborarea la elaborarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2019 – 2020; 
 Promovarea ofertei educaţionale şi a rezultatelor şcolii. 

 
II.  Organizarea activităţiilor unităţii de învăţământ  
 
 Monitorizarea procesului instructiv - educativ în vederea evaluării şi corectării acestuia; 
 Asigurarea cadrului adecvat de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct 

de vedere organizatoric, funcţional şi legal); 
 Planificarea  asistenţelor  la ore; 
 Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  
 Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe;  
 Pregătirea şi supervizarea examenelor de diferenţă,  a olimpiadelor și concursurilor şcolare 

desfăşurate la nivelul instituţiei; 
 Pregătirea debutului examenului de Bacalaureat, cu instruirea diriginţilor de clasa a XII-a, 

prelucrarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, a 
programelor aferente acestuia; 

 Pregătirea  consiliilor profesorale și de administrație: 
 
III. Conducerea/coordonarea activităţii unităţii de învăţământ 
 
 Monitorizarea comisiilor metodice şi de lucru (Comisiile metodice din aria curriculară 

Limbă şi comunicare, Comisia de curriculum, Comisia de evaluare și asigurare a 
calităţii, Comisia de promovare a imaginii şcolii şi de consolidare a relaţiilor cu 
părinţii, Comisia de formare profesională, Comisia de prevenire a violenţei şi a 
consumului de droguri, Comisia de monitorizare a frecvenţei şcolare, Comisia de 
monitorizare a absenţelor etc.) 

 Creșterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor prin coordonarea 
activităţilor de pregătire;   

 Verificarea actualizării bazelor de date ale unităţii; 
 
IV. Motivarea/antrenarea personalului din subordine 
 
 Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare; 
 Atragerea de resurse extrabugetare prin închirierea spaţiilor şcolii; 
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 Monitorizarea sistemului de normare şi salarizare, a  acordării burselor şcolare,; 
 Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.  

 
V. Monitorizarea/ evaluarea/controlul activităţiilor din unitatea de învăţământ 
 
 Respectarea şi aplicarea planurilor – cadru  de învăţământ; 
 Verificarea planificărilor calendaristice ale cadrelor didactice; 
 Analizarea rezultatelor elevilor şi propunerea unor măsuri remediale şi/sau de progres; 
 Monitorizarea serviciului pe şcoală; 
 Monitorizarea inserţiei absolvenţilor în învăţământul superior sau/şi pe piaţa muncii; 
 Verificarea condicilor de prezenţă; 
 Realizarea asistenţelor la oră; 

 
VI. Relaţii de comunicare 
 
 Parcurgerea, diseminarea şi afişarea informaţiilor legate de organizarea şi desfăşurarea 

procesului instructiv – educativ , a legislaţiei, a metodologiilor etc.,  fiind astfel 
asigurată comunicarea la nivel sistemic; 

 Medierea conflictelor intrainstituţionale şi rezolvarea sesizărilor/ reclamaţiilor  în timp 
util, astfel încât acestea să nu escaladeze şi să nu perturbe activitatea instituţiei; 

 Activităţi de promovarea a imaginii  şi a activităţilor unităţii şcolare; 
 Desfăşurarea unor activităţi educative în colaborare cu ISMB, Primăria Sector 6, 

Jandarmeria, Agenţia Naţionala Antidrog, Poliţia comunitară, Poliţia rutieră, 
„Organizatia Salvati copiii”, Fundaţia “Integral Programe Educaţionale”, Junior 
Achievement în cadrul unor parteneriate şi protocoale încheiate în vederea unei educaţii 
pentru viaţă, sănătate şi protecţia mediului; 

 Colaborarea cu diverse licee si universităţii prin organizarea unor activităţi de consiliere 
şi orientare şcolară; 

 Optimizarea relaţiilor cu instituţiile ierarhic superioare;  
 Organizarea şi coordonarea festivităţiilor de deschidere a anului şcolar; 
 Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;  
 Iniţierea şi elaborarea proiectelor de parteneriat; 
 Colaborarea cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi reprezentanţii unităţii de 

învăţământ ; 
 Primirea părinților/tutorilor legali în audiența. 

 
VII. Pregătire profesională 
 
 Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale 

de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;  
 Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei 

existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;  
  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  
 Consilierea  cadrelor didactice debutante; 
 Participarea, în calitate de reprezentant al instituţiei, la inspecţiile de specialitate pentru 

acordarea gradelor didactice ; 



 
 
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    

 

39 
 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE 

 
VIII. Diverse 
 
 Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;  
 Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor, a concursurilor şi a olimpiadelor 

şcolare;  
 Supervizarea, organizarea şi coordonarea activităţiilor şcolare şi extraşcolare (Ziua 

europeană a limbilor străine,  activităţiile din cadrul Clubului European, activităţi de 
voluntariat etc.);  

 Preşedinte/ membru în comisii metodice şi/sau de lucru;  
 Organizator al activităților desfășurate în cadrul proiectului România citește; 

Semestrul II: 
 
Indepinirea atributiilor si responsabilitatilor postului de director adjunct 
  Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase; 

  Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor, a concursurilor şi a 
olimpiadelor şcolare; 
  Supervizarea, organizarea şi coordonarea activităţiilor şcolare şi extraşcolare (Ziua 
limbilor străine,  activităţiile din cadrul Clubului European, activităţi de voluntariat 
etc.); 
  Preşedinte/ membru în comisii metodice şi/sau de lucru; 
  Coordonator al proiectului Science4You, înscris în C.A.E.R.I. , poziţia 245, 
Bucureşti, Mai 2019; 

  Organizator al proiectului regional   Science4You, aflat în C.A.E.R.I; 
  Organizator al Concursului de poezie religioasă Cruce şi Înviere, ediţia a XI-a, 2019; 

  Elaborarea programelor pentru CDȘ - limba engleză ( opțional și extindere) ; 
  Vicepreşedinte în Comisia de organizare a simulării probelor scrise ale examenului 
de bacalaureat naţional în anul şcolar 2018 – 2019; 
  Membru în Comisia de examinare şi evaluare pentru proba de verificare a 
cunoştinţelor de limba modernă, la admiterea în clasa a IX-a cu predare în regim 
bilingv/intensive, limba engleyă, de la Colegiul Naţional Ion Creangă; 
  Vicepreşedinte al Comisiei de acordare a atestatelor  de competenţă lingvistica într-o 
limbă de circulaţie  internaţională, clasa a XII-a; 
  Profesor coordonator în cadrul concursului Scientist For A Day 2018 -2019; 
  Profesor coordonator în cadrul concursului naţional Ştiinţe şi Tehnologii, 
secţiunea Limba engleză pentru ştiinţă şi tehnologie, ediţia a IX-a, 2019; 
  Membru în cadrul Comisiei de recunoaştere şi echivalare a reyultatelor obţinute la 
examene cu recunoaştere internaţională – limba engleză, de la Liceul teoretic Marin 
Preda; 

  Profesor examinator în cadrul examenului  de susţinere a competenţelor lingvistice şi 
digitale, sesiunea iunie –iulie 2019; 
 Profesor evaluator al cadrelor didactice care isi sustin inspectiile de specialitate  pentru 

sustinerea examenului de titularizare 
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Prof. Sachelarescu Cristiana: 
 
Semestrul I  
 
 Ziua Europeana a Limbilor Straine- septembrie 2018- cu elevi din clasa a III-a B  
 Serbare Halloween (Clasa a III-a D si a VIII-a A, B, C) 
 Serbare de Craciun (Clasa a III-a D si a VIII-a A) 

 
Semestrul II 
 
 Intalnire cu persoane juridice din Ministerul Public: Judecator Cristi Danilet si Prim 

Procuror Simion Nicolae Minodora 
 Evaluator Olimpiada Creativitatii (eleva Savu Maria din clasa a VIII-a A a obtinut 

premiul I pe municipiu cu 85 de puncte) 
 Membru si profesor evaluator in comisia de acordare a atestatelor in limba engleza la 

clasa a XII-a  
 Membru in comisia de Evaluare Nationala din liceu 
 Asistent la examenele de simulare Bacalaureat si Evaluare Nationala 
 Asistent examen de Bacalaureat la Probe de competente digitale 
 Evaluator la examenul de Bacalaureat- Probe de competente lingvistice 
 Evaluator la examenul pentru situatii neincheiate clasa a VII-a 
 Excursie clasa a V-a A si a VIII-a A 
 Intalnire cu student la medicina, psihologi, comisar sef Centrul de Prevenire si 

Consiliere Antidrog, lector universitar Doctor din Facultatea de Medicina Veterinara 
Spiru Haret 

 Organizator actiune caritabila “De la suflet la suflet” 
 Participare Workshop cu Asociatia EXE, expertiza pentru o societate bazata pe 

cunoastere 
 Participare activitate Erasmus+/activitate de diseminare: prezentarea platformei E-

Learning 
 Happy Easter! Clasa a VIII-a A, a III-a D 

 
 

Prof. Davidescu Daniela Gabriela   
Semestrul I 
 
 Ziua Europeana a Limbilor Straine- septembrie 2018  
 Traducere din Bacovia (clasa a XII-a E) 

 
Prof. Grigore Georgiana 
Semestrul I 
 
 It’s Halloween again!- Scary stories and poem writing (clasele a V-a D, B)  
 A different kind of Christmas (Writing)- clasa a XII-a D 
 Funny houses around the world (clasele a V-a D, B) 
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Semestrul II 
 „Valentine’s Day” Clasele: VIC, VIIID, XD 
 “Mother’s Day in U.K.” Clasele: VB, VD, VI C, IIIA,IIIE 
 It’s Springtime! Clasele: VB, VD, VIC, IIIA, IIIE 
 Happy Easter! Clasele: V B, V D, VI C, VIII D, IIIA, IIIE 
 Let’s have fun  - creative writing 

 
Prof. Voicu Diana 
 
Semestrul I 
 
 Ziua Europeana a Limbilor Straine- septembrie 2018 clasa a VII-a A 
 concursur eseuri clasa a XI- a C in octombrie 
 proiecte PPT noiembrie, clasa a XI-a C- Places All Over the World 
 Colaje si proiecte (Christmas)- clasa a VII-a D 

 
Semestrul II 
 
 excursie Brasov - cls a VII-a D  
 vizita Muzeul De Geologie - cls a VII-a D  
 vizita Muzeul Grigore Antipa - cls a VII-a D 
 activitate de Prevenire și Combatere a Violentei-sectia nr. 20 Politie -cls a VII-a D 
 participare asistent simulare liceu 
 participare examene pt.: evaluare BAC,incheierea situatiei scolare cls a VII-a D, 

corigenta -cls a V-a    
 
Prof. Perian Elena 
 
Semestrul I 
 Ziua Europeana a Limbilor Straine- septembrie 2018 
 Das Lebkuchenhaus 
 Căsuța de turtă dulce – Atelier de creație- noiembrie 
 Weihnachtslieder (Colinde)- decembrie 

 
Semestrul II 
 
 Participare la proiectul educativ "Să trăim sănătos fără tutun" – 28.03.2019 
 Asistent la Simularea Evaluării Naționale și Bacalaureat – martie 2019 
 Participare la acțiunea caritabilă "Inimi luminate" cu ocazia Sărbătorilor Pascale 
 Evaluator Examen Național clasa a VI-a la Limbă și comunicare 
 Supraveghetor la etapa sectoarelor municipiului București a Olimpiadei de Limba și 

literatura română – 02.03.2019 
 Participare la activitatea de diseminare „Curs online de matematică” organizată de 

Asociația „EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaștere”, partener 2 în 
cadrul proiectului Erasmus + „Video-learning for education” – 25.03.2019. 
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 Asistent la Simularea examenului de Evaluare Națională la clasele a VII-a și a VIII-a – 
11.03.2019 și 12.03.2019. 

 
CATEDRA   DE LIMBA FRANCEZĂ 
 
Responsabil Comisie – Prof. Belabed Gina 
Membrii catedrei – prof. Belabed Gina – titular, prof. Brâncoveanu Simona – titular, prof. 
Popa Luminița – pensionar, prof. Conțu Ileana – pensionar 
 

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 2018-2019 prin 

constituirea comisiei formate din 4 membri (Popa Luminița, Belabed Gina, Brîncoveanu Simona, 
Conțu Ileana).  

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 2018-2019. 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 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.  

 
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 cinci elevi din clasele a IX-a. Dintre aceștia, doi s-au calificat la 
etapa următoare: Gîtin Andreea și Dumitru Nicoleta.  

La examenul de DELF au participat copii din ciclul primar (clasa a IV-a) care au obținut 
nivelul DELF Prim A1. 
 
           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, în data de 26 septembrie 2018. 
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În luna martie, cu ocazia Zilei Francofoniei, prof. Belabed Gina, Popa Luminița și 
Brîncoveanu Simona au organizat un spectacol cu elevii din ciclul primar, care a constat în recitări, 
cântece, dansuri și un concurs pe tema La Cigale et la Fourmi. 

De asemenea, am continuat parteneriatul cu revista francofonă Regards, al cărei redactor-șef, 
domnul Laurent Couderc, a oferit gratuit elevilor și profesorilor materiale didactice în limba 
franceză. 

Prof. Belabed Gina și Popa Luminița au organizat, în cadrul unui proiect, o întâlnire între un 
grup de adolescente din Franța și șase elevi ai liceului care le-a permis celor două grupuri să 
interacționeze, să facă schimb de informații, iar elevilor români să folosească și să-și perfecționeze 
cunoștințele de limba franceză. 

 
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.  

În vederea optimizãrii lecţiilor şi a dezvoltãrii motivaţiei elevilor pentru studiul limbii 
franceze, au fost organizate numeroase activitãţi didactice cu suport audio-video. 

În luna septembrie, prof. Belabed Gina a participat la consfătuirile anuale ale profesorilor 
de limba franceză, iar în luna octombrie, la cursul de perfecționare Les Journées FLE, organizat de 
ISMB. De asemenea, prof. Belabed Gina este coautor al manualului de limba franceză pentru clasa 
a VII-a. 

Toți membrii catedrei au participat în calitate de evaluatori sau asistenți la examenele 
desfășurate în școală ori în afara ei: Olimpiada de limba franceză, simulările examenelor naționale, 
probele de competențe din cadrul Bacalaureatului etc.  
 
CATEDRA DE MATEMATICĂ 
 
Responsabil comisie – Prof. Ivănescu Dana  
Membri: prof. Ivănescu Dana– titular, prof. Păunescu Mara – titular, prof. Constantin Florea – 
titular, prof. Georgescu Marinela – titular, prof. Dragomir Dana – titular, , prof. Tănase Elena - 
suplinitor 
 

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” 
- participarea la consultatiile cu parintii elevilor din clasele VII-C si 
VII-D  
- proiectarea activitatilor Comisiei de Matematica, in calitate de  
responsabil al Comisiei 
- realizarea de lecţii din perspectiva transdisciplinară (asistente la 
lectii- clasa a VIa A,clasa a VII-a C si clasa a VII-a D) 
-prezentarea rezultatelor testelor initiale, simularii Evaluarii 
Nationale-VI, VIII in cadrul sedintelor de catedra si sedintelor cu 
parintii 
-participarea la activitatea caritabila “De la suflet la suflet!”; 
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(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. 
- 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.  
-intalniri periodice cu parintii elevilor claselor  VC,VIA, VIIC, VIID 
 -colaborarea cu Editura ICAR ca autor si colaborator culegere de   
probleme de matematica pentru clasa a V-a, a VI-a, aVII-a si a VIII-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 evenimentul de diseminare Tutoriale Educationale 
(28.09.2018) 
- participarea la etapa pe scoala a Olimpiadei de matematica in 
decembrie 2018(organizator, elaborare de subiecte si evaluator) cu    
elevi din clasa a VI-a A si clasa a VII-a D  
 - participarea la examenele nationale dupa cum urmeaza: 
    -profesor corector in Comisia de Simulare a Evaluarii Nationale 
2019  
   -membru si evaluator in cadrul Comisiei de organizare si 
desfasurare a Evaluarii Nationale la clasele  a VI-a. 
- realizarea orarului scolii 

 
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 VI-B si 
VIII-C si la pregatirea suplimentara a elevilor clasei a VIII-a C.  
-desfasurarea unor ore de predare –invatare in laboratorul de 
informatica la clasele a VI-a B si a VII-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. 
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- 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  
 VI B,VII A si 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 2018(organizator, elaborare de subiecte si evaluator) cu  
elevi din clasa a V-a A, din clasa a VII-a A si din clasa a VI-a B   
-participarea la examenele nationale dupa cum urmeaza: 
    -profesor corector in Comisia de Simulare a Evaluarii Nationale 
2019  
    -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 
-participarea la evenimentul de diseminare Tutoriale Educationale 
(28.09.2018) 

 
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 aVIII-a A,B si aVI –a 
C  
-respectarea graficului desfasurarii tezelor/olimpiadelor etapa pe 
scoala/ examenelor nationale; 
- evaluarea si notarea ritmica a elevilor, parcurgerea integrala a 
programei scolare la disciplina matematica; 
-asistent in cadrul Comisiei de Simulare a examenului de Bacalaureat 
2019 ; 
-evaluator in cadrul Comisiei de Simulare a Evaluarii Nationale 
2019; 
-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 
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si digitale de la  Liceul Teoretic “Marin Preda” 
- participare la Conferinta Nationala 200 de ani de inginerie-trecut, 
present si viitor, organizata de Universitatea Politehnica din 
Bucuresti (8.12.2018) 
-implicare in Proiectul European  Video-learning for education din 
cadrul Programului Erasmus+ 
-implicarea în organizarea si desfasurarea activităţilor metodice la 
nivelul catedrei de matematica 
-participarea cu  elevi din clasa a VII-A si din clasa a VIII-a B la 
etapa pe scoala a Olimpiadei de matematica-decembrie 2019 (3 elevi 
calificati la etapa pe sector din 24.02.2019) 
-pregatirea suplimentara a elevilor clasei a VIII-a A si VIII B pentru 
examenul de Evaluare Nationala(marti intre orele 14.00-15.00)  
-situatia statistica privind evaluarea elevilor clasei aVIII-a A si VIII-a 
B  
-elaborare subiecte/evaluare lucrari pentru testarea initiala la clasele 
VIC,VIIB, VIIIA ,VIIIB 
-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 2019 
-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; 
- implicare in activitati de voluntariat. 

 
4. FLOREA CONSTANTIN 

- proiectarea activitatilor educative din perioada 26-31 martie 2019 si 
activitatile  cu elevii din cadrul Programului  ERASMUS+ 
- realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară (asistente la 
lectii- clasa a XIa A,clasa a X-a B) 
-in cadrul lectiei :Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuatiilor 
(inspectie de specialitate-25.04.2019) a folosit mijloace TIC ( a 
prezentat tutorialul video elaborat in cadrul echipei de implementare 
a Programului ERASMUS+) 
- 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. 
-participarea la evenimentul de diseminare Tutoriale Educationale 
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(28.09.2018) 
-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 
ianuarie 2019(organizator, elaborare de subiecte si evaluator) 

 
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 
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. 
-participarea la evenimentul de diseminare Tutoriale Educationale 
(28.09.2018) 
-a răspuns solicitărilor din cadrul comisiilor unde am fost numită. 
-in cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun” desfăşurat 
în ultima săptămână a lunii martie 2019, a efectuat activităţi 
prezentate în proiectul educaţional „Perspective” împreună cu elevii 
clasei a XII-a B unde a fost şi dirigintă, efectuând vizite la instituţii 
de învăţământ superioare (Politehnică şi Agronomie).  
-si-a îndeplinit munca de dirigintă participând în mod efectiv la 
acţiunile clasei a XII-a B  
-colaborarea foarte buna şi în permanenţă cu colegii şi cu conducerea 
liceului.  
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-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. 
 

 
6. ZAMFIRESCU  FELICIA 

- olimpiada de matematica(etapa pe scoala)-realizator de subiecte 
   si corector 
- corector la Simularea BAC clasa a XI-a  
-respectarea graficului desfasurarii tezelor/olimpiadelor etapa pe 
scoala/ examenelor nationale; 
- evaluarea si notarea ritmica a elevilor, parcurgerea integrala a 
programei scolare la disciplina matematica; 
-a avut elevi participanti la Concursul de Matematica Adolf 
Haimovici 
-implicarea în organizarea si desfasurarea activităţilor metodice la 
nivelul catedrei de matematica 
- 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. 

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 participat la evenimentul de diseminare Tutoriale Educationale 
(28.09.2018) 
- 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.  
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- 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”  
- 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 
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 D 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 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; 
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- 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 
este clasa de elevi; 

 
 
CATEDRA DE FIZICĂ 
 
Responsabil comisie – Prof. Iordan Ionela 
Membri: prof. Lazăr Ștefania – titular, prof. Turcu Simona – titular, prof. Iordan Ionela - titular 

 
 În anul școlar 2018-2019, Comisia Metodica 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 numarul 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. 
- Realizarea unor teste în vederea pregătirii elevilor claselor a XII-a  pentru examenul de 
Bacalaureat precum şi a elevilor de cls. a VI- a pentru examenul de Evaluare Naţională 
- Elaborarea  fişelor de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 
- Elaborarea  testelor de evaluare, precum și baremele de corectare și notare, adaptînd 
permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a 
perfecționa demersul didactic; 
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- Stabilirea si desfasurarea  intâlnirilor cu părinții în cadrul ședințelor cu părinții dar și în cadrul 
orelor de consultații. 
- Organizarea și derularea activităţilor extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectelor 
“Şcoala altfel”,, Science4you,,  aşa cum reiese din rapoartele de activitate întocmite. 
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.  
- 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” 
predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 
permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 
- Utilizarea unor metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea 
elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, investigația sau 
portofoliile; 
- Aplicarea unor metode didactice activ-participative în cadrul orelor atât pentru dezvoltarea 
competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor practice- ori de câte ori 
lecția a permis am făcut lucrări de laborator sau am utilizat soft-uri educaționale care să 
ilustreze acele fenomene care nu pot fi puse în evidență în laborator  
- Utilizarea unor 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; 
- Desfășurarea orelor de fizică în laboratorul de fizică, în concordanță cu orarul aflat la dosarul 
comisiei, astfel încât fiecare clasă, să desfășoare cel puțin o oră/ săptămână în laborator. 
- Promovarea  studiului individual şi a lucrului în echipă în cadrul proiectelor educaţionale 
derulate de către elevi  pe parcursul anului şcolar; 
- Mobilizarea elevilor in scopul implicarii în actiunile de voluntariat derulate în şcoală (de ex. 
strângerea unor bunuri şi produse destinate persoanelor din aşezăminte sociale, colectarea de 
deşeuri reciclabile: maculatura, baterii) 
3. Evaluarea rezultatelor învățării 
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- 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. 
- Elaborarea şi aplicarea  testelor în vederea realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, 
având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, 
valorilor şi competenţelor elevilor, gradul în care au fost realizate competențele generale și 
specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-
educativ; 
- Utilizarea metodelor de evaluare tradiţionale si clasice (probe orale și probe scrise),precum şi 
a metodelor moderne: evaluarea prin referate, lucrări practice, proiecte şi portofolii.  
- s-a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare 
aflate în vigoare; 
- Comunicarea cu promptitudine a rezultatele evaluărilor, atât elevilor cât și părinților acestora; 
-Participarea în calitate de evaluatori sau membri ai Comisiilor la  Examenul de Bacalaureat, la 
Evaluarea Națională la cls. a VI-a, a VIII-a. 
- Aplicarea diferitor chestionare elevilor ( de aptitudini, de interese, legate de stilul de învățare, 
etc) – prezente în dosarul dirigintelui. 
 
4. Managementul clasei/Realizarea activităţilor extra-curriculare 
- Toți cei 3 membri ai comisiei conduc activitatea unui colectiv de elevi: prof Ionela Iordan – 
clasa a IX-a D, prof. Ștefania Lazăr – clasa a X-a A, prof. Simona Turcu – clasa a XI-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. 
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- 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. 
- s-a realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi dar şi ca 
membri ai grupului social care este clasa de elevi; 
-Monitorizarea şi atenuarea/anularea acelor comportamente ale elevilor care interferau cu 
învăţarea şi adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-au răsfrânt în mod pozitiv asupra 
randamentului școlar al acestora. 
- Completate fișelor psiho-pedagogice ale elevilor de către diriginte clasei  
- Incurajarea  participarii elevilor în diferite proiecte care s-au derulat în școală. 
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. 
- 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;  membrii catedrei 
- efectuarea serviciului pe școală, conform graficului;  membrii catedrei 
- informarea, dezbaterea și aplicarea Metodologiei de organizare și 
desfăşurare a examenului de Evaluare Națională pentru clasele a VI-a  

membrii catedrei 

- informarea, dezbaterea și aplicarea Metodologiei de organizare și 
desfăşurare a simularii examenului de Bacalaureat, precum si a 
examenului de Bacalaureat , pentru clasele a XII-a 

prof. Ionela Iordan  
prof. Simona Turcu 
 

- informarea, dezbaterea și aplicarea Metodologiei de admitere în 
învățământul superior, cu  părinții și elevii claselor a XII-a   

prof. Simona Turcu 
prof. Ionela Iordan 

- informarea,  dezbaterea și aplicarea Metodologiei privind trecerea 
de la învățământul obligatoriu în clasa a XI-a  

prof Ștefania Lazăr 

- elaborare subiecte/evaluare lucrări pentru testarea inițială, formativă 
și sumativă 

membrii catedrei 

-evaluator în Comisia de Simulare a Examenului de Bacalaureat , 
febr.2019  

membrii catedrei 

-asistent în comisia de simulare a examenului de Evaluare Națională 
cls. a VIII-a, martie 2019 

prof.Simona Turcu, 
prof. Ionela Iordan 

- evaluator în Comisia de Evaluare Națională pentru clasa a VI-a, mai 
2019 

membrii catedrei 

-membru în Comisia Examenului National  de Bacalaureat- 
Competente digitale si lingvistice, iunie 2019 

prof. Ionela Iordan 

Pregătirea elevilor din clasele a XII-a pentru susținerea examenului 
 de bacalaureat – procent de promovabilitate 100% 

prof. Simona Turcu 
 

Participare la Concursul National de Fizica Aplicata ,, Universul 
Einstein,, desfasurat in Bistrita- Nasaud,  in  octombrie. 2018 şi 
obţinerea  mai multor premii:  
 - 2 premii I, la  sectiunile ,, Interdisciplinaritate,, si ,, Publicatii de 
specialitate,, Maria Emilia Constantin,  Marina   Bratu si Ciobanu 
Teodor, cls. a XI- a B si revista ,, SOS Planeta,, nr. 1 şi 2/ 2018.  
- 2 premii al II- lea, la sectiunile ,, Fizica Aplicata,, si ,, Expozitie 
Tehnica,, Ciobanu Teodor, Fumureanu George si Conof Andrei, cls. a 
XI- a B si D. 

prof. Ionela Iordan 

Susținere lucrare științifică ,,Teoria haosului si aplicatiile sale” la 
Simpozionul Național Anual ,,Educație pentru un mediu curat” ed. a 
XVI-a, noiembrie 2018, 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 2018, în calitate de coordonator al lucrărilor 
prezentate de elevii: Maria Emilia Constantin, Marina Bratu, Ana-
Maria Buiac, Claudia Iliescu, cls. a XI-a B, Alice Aflorei, Alexandra 
Bodac, cls. a IX- a D. 

prof. Ionela Iordan 
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Participare la Concursul de Machete în cadrul Simpozionului 
Național Anual ,,Educație pentru un mediu curat” noiembrie 2018 şi 
obţinerea unui Premiu al III-lea Ciobanu Teodor, și Fumureanu 
George, cls. a XI-a B,  Conof Andrei- Nicolae, cls. a XI- a D 

prof. Ionela Iordan 

Participare la organizarea și coordonarea proiectului ,, Doza de 
stiinta,, nov.2018 

prof.Simona Turcu 
prof. Ionela Iordan 

Participare la Conferinta Nationala ,, 200 ani de inginerie- trecut, 
prezent si viitor organizata de Universitatea Politehnica din 
Bucuresti, 8 dec. 2018, cu  elevii clasei a XII-a C. 

prof. Ionela Iordan 

Participare la cursul de formare continua ,, Invatarea stiintelor- 
abordari metodologice moderne,, in cadrul  proiectului ,, Fizica 
altfel,, implementat de Centrul de Evaluare si Analize Educationale,, 
curs acreditat de Directia de Formare Continua din cadrul MEN. 

prof. Simona Turcu 
prof. Ionela Iordan 

Inscriere la cursul de formare continua din cadrul ECDL. prof. Ionela Iordan 

Publicare de articole de specialitate în Revista de Fizică și Chimie nr. 
7-8-9/2018 ,10-11-12/2018 și 1-6/2019 

prof.Simona Turcu 

Coordonarea realizării revistei școlare științifice ,,SOS Planeta” nr,. 1 
si 2/ 2019  

prof. Ionela Iordan 

Participare la Concursul International ,, Scientist for a day,, febr. 
2019, cu 2 lucrari, Alice Aflorei si Caltu Aimee, cls. a IX- a D 

prof. Ionela Iordan 

Organizarea și coordonarea concursului Interjudetean ,,Science4you” 
editia a VI-a; 

prof.Simona Turcu 
prof. Ionela Iordan 

 
Participare la Concursul Național ,,Științe și Tehnologii”, desfășurat 
la Colegiul Tehnic ,,Elie Radu” Ploiești, mai 2019 și obținerea mai 
multor premii: 
- Premiul al III-lea si un  Premiu special, secțiunea ,,Limba engleza 
pt. Stiinte si Tehnologii,, Ciobanu Teodor Daniel, Constantin Maria 
Emilia, Bratu Marina, cls. a XI-a B, respectiv Aflorei Alice 
Christiana, Bodac Alexandra, cls. a IX-a D  
- 3 Mentiuni, secțiunea ,,Gimnaziu-Stiintific,, Ciontoiu Paul Antonio, 
cls a VI-a  B, secțiunea ,,Fizica Teoretica ,,Maria Emilia, Bratu 
Marina si  Iliescu Claudia, Buiac Ana Maria,  cls. a XI-a B. 
- mențiune secțiunea ,,Robotică,, – Dobre Mircea, clasa a XII-a A 

prof. Ionela Iordan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof.Simona Turcu 

Participare în calitate de Membru la Comisia de Evaluarea a 
lucrărilor la secțiunea ,,Fizică Experimentala” din cadrul Concursului 
Național ,,Științe și Tehnologii”, desfăsurat în mai 2019, la Liceul 
Tehnologic ,,Elie Radu” Ploiesti  

prof. Ionela Iordan 
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Obținerea mai multor premii la diferitele secțiuni ale concursului 
interjudetean ,,Science4you,, mai 2019 
- Premiul  I, secţiunea ,,Reviste științifice” cu revista ,,SOS Planeta” 
- Premiul al II-lea- secțiunea ,,Experimente interdisciplinare- 
gimnaziu”  Ciontoiu Paul Antonio, cls a VI-a  B 
- Premiul al III-lea secțiunea ,,Experimente interdisciplinare-liceu” 
Ciobanu Teodor Daniel, cls. a XI-a B 
- Premiul al I secțiunea ,,Fotografie stiintifica”  Apostolache Andreea 
,  cls. a XII-a C  
- Premiul al II-lea secțiunea ,,Experimente interdisciplinare-liceu”  – 
Dobre Mircea, clasa a XII-a A 
- Premiul I – secțiunea fotografie – Mușetescu Rareș, clasa a VI-a C  
- Premiul I - secțiunea ,,Experimente interdisciplinare-primar” – Stan 
Patrick, Goral Emin, Cădaru Nicolas, Cădaru Adi  
- Premiul al II-lea – secțiunea fotografie – Gojgorea Ana Maria, clasa 
a IX-a A,  

prof. Ionela Iordan 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof.Simona Turcu 
 

Participare in calitate de coordonator  la implementarea Concursului 
National ,, Mesajul meu antidrog,, ed,.a XVI, si la sectiunea ,, Arte 
vizuale- grafica, pictura,, obtinerea unui Premiu al III-lea, la faza 
locala, Aflorei Alice Christiana, cls. a IX-a D, iunie 2019. 

prof. Ionela Iordan 

II
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Desfășurare activități cultural-educative prin intermediul orelor de 
dirigenție și consiliere 

 membrii catedrei 

Participare la activități de diseminare ,,Flipped- classroom 
methology” în cadrul proiectului ,,Video-learning for education” în 
nov. 2018 

 membrii catedrei 

Participare la lansarea proiectului ,, Traim sanatos! Traim inteligent,, 
in calitate de manager de proiect; 
 

prof. Ionela Iordan 

Continuare exercitarii calitatii 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   
Participare la lansarea Concursului National ,, Mesajul meu antidrog,, 
ed. a XVI-a initiat de Agentia Nationala Antidrog    

prof. Ionela Iordan 

Participare la intalnirea interactiva cu tema: ,, Tutunul distruge inimi. 
Alege sanatatea! in vederea marcarii Zilei Nationale fara tutun 2018 ,  
activitate desfasurata cu sprijinul Centrului de Prevenire, Evaluare si 
Consiliere Antidrog, sector 6 –CPECA, sect. 6;  

prof. Ionela Iordan 

Participare la lansarea cursurilor optionale ,, Educatie juridica,, si ,, 
Educatie financiara,, nov- dec. 2018; 

prof. Ionela Iordan 
prof.Simona Turcu 
 

Participare la infiintarea Clubului de Jurnalism Stiintific, activitate 
desfasurata  cu sprijinul unor redactori de la revista ,, Stiinta si 
Tehnica,, in special a d-lui Alexandru Mironov. 
 

prof.Simona Turcu 
prof. Ionela Iordan 

Participare la  evenimentul din cadrul Initiativei globale pentru tineri 
,, The John Maxwell Team,, apr 2019 

prof. Ionela Iordan 
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-Participare la workshop-uri educative interactive din cadrul 
programului stiintific ,, BASF Chemgeneration- Reaching Zero,, mart 
2019 

prof. Ionela Iordan 

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

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 

Colaborare cu Asociația Cultural-Stiințifică “Vasile Pogor” Iași 
(coordonator colectiv elevi pentru realizarea de bune practici în 
educație/voluntar privind promovarea activităților);  

prof. Ionela Iordan 

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 

Încheiere protocol de colaborare cu Asociația Environ în cadrul 
proiectului ,,Baterel și lumea non – e,, 

prof.Simona Turcu 
 

 
CATEDRA   DE BIOLOGIE 
 
Responsabil Comisie – Prof. Pătrașcu Elena 
Membrii catedrei – prof. Pătrașcu Elena – titular, prof. Armeanca Dorina – titular, prof. 
Ionescu – suplinitor, prof. Fețanu Bogdan Anton - suplinitor 
 
Prof. Pătrașcu Elena 

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, 
2018);  
7. Am organizat 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, 11 ore de 
inspectii la clasa ( desfasurate la Lic. T. Marin Preda si C. N. Elena Cuza); 
12.  Am elaborat testele initiale pentru clasele de liceu( IX – XII); 
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            13.  Am participat la activitatile desfășurate cu ocazia Zilei armatei – 25 octombrie. 
14. Am pregatit  elevii  din cls a VII a, care  au  participat la faza pe municipiu a 
Olimpiadei de biologie și au obtinut două mentiuni; 
15.  Am efectuat ore de pregatire suplimentara cu elevii, in vederea olimpiadei de 
biologie si a examenului de bacalaureat; 
16. Am participat la organizarea si desfasurarea Olimpiadei Nationale de Biologie de la 
Oradea; 
17. 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; 
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 ( Paun Ioana-10B; Matei 
David-10C); 
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. 
31. Am efectuat vizite si proiecte cu caracter ecologic cu elevii diferitelor clase; 
32. Am  elaborat si  aplicat teste  formative si  sumative. 

 
CATEDRA  DE ISTORIE 
 
Responsabil Comisie – Prof. Ispas Beatrice 
Membrii catedrei – prof. Ispas Beatrice – titular, prof. Olteanu Constanța – titular, prof. Dan 
Sorin – titular 
 
Membrii catedrei de istorie au participat la următoarele activităţi: 
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-25.IX-prof.Ispas Beatrice şi Dan Sorin au fost numiţi de ISMB ca membrii ai Comisiei pentru 
evaluarea probei practice din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice vacante 
-28.IX-prof.Ispas Beatrice a participat la diseminarea proiectului Erasmus ,,Video Learning-
modern content for education” 
-9 X-prof.Olteanu Constanţa,prof.Dan Sorin, prof.Ispas Beatrice au coordonat Proiectul 
educativ,la nivel de sector,privind Holocaustul 
-în luna noiembrie 2018,toţi membrii catedrei au avut asistenţă la oră din partea echipei 
manageriale 
Acţiunile dedicate comemorării Holocaustului au fost: 
-X-XI-prof.Ispas Beatrice-curs ,,Pregătiţi pentru viaţă” 
-27 XI-,,Fiecare om are un nume”-Proiect internaţional Crocus (prof.Ispas B.) 
-voluntariat pentru informarea elevilor privitor la Holocaust (prof.Olteanu,prof.Ispas) 
-participarea la proiectul privind Comemorarea Holocaustului din Romania,Colegiul Tehnic 
Carol I 
-coordonarea proiectului Comemorarea Holocausrtului Liceul Teoretic ,,Marin Preda” 
-26 XI-participarea cu elevii la Caravana cinematografica ,,Marea Unire si scoala” (prof.Ispas) 
-27 XI-participarea la proiectul ,,Noi suntem generatia centenarului” (prof.Olteanu,prof.Ispas) 
-28 XI-participarea la proiectul ,,Drapelul Unirii” (prof.Olteanu) 
-7 XII-participarea la lansarea platformei interactive ,,Fara ura” (prof.Ispas) 
-5 XII-participarea cu elevii la Simpozionul municipal ,,Monarhie si comunism in Romania” 
(prof.Ispas) 
-14 XII-participarea la Conferinta Centenarului Marii Uniri,cea mai importanta lectie de istorie 
(intreaga catedra) 
 
CATEDRA   DE GEOGRAFIE 
 
Responsabil Comisie – Prof. Oprea Monica 
Membrii catedrei – prof. Oprea Monica – titular, prof. Barbălată Costel – director adjunct, 
titular, prof. Ene Mihaela – titular 
 
1.PROFESOR OPREA MONICA 
         În  cursul anului şcolar 2018-2019 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; 
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- 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; 
- Profesor evaluator la Olimpiada interdisciplinara de Stiintele Pamantului, etapa judeteana 
ianuarie 2019 
-Profesor evaluator la Olimpiada de geografie, etapa judeteana Februarie 2019 
-Profesor evaluator Bacalaureat, iunie 2019 
- a prticipat la activitatile metodice din anul scolar 2018- 2019 
- a efectuat serviciul pe scoala conform orarului 
3. Organizarea si participarea la  activități extraşcolare:  
Incheierea unui Parteneriat intre Liceul Teoretic “Marin Preda” si Universitatea Politehnica 
Bucuresti in vederea derularii proiectului “O mie pentru inginerie“, dec 2018  
Participarea cu elevii in cadrul Proiectului “TeensLab“ la Facultatea de chimie din UPB 
Participarea cu elevii la activitatea Curs de Educatie Juridica sustinut de Cristi Danilet, 
noiembrie 2018 
Participarea cu elevii la cursul de prim ajutor, decembrie 2018 
Participare la organizarea si coordonarea proiectului “Comemorarea holocaustului in 
Romania“ , octombrie 2018  
Excursie de 1 zi la Casa Experimentelor , cu elevii clasei a V a A, decembrie 2018 
Excursie de 2 zile la Ranca cu elevi ai claselor a VIII a A  si elevi din Colegiul National Spiru 
Haret noiembrie 2018. 
Excursie de 2 zile in Dobrogea, martie 2019 
Excursie de 5 zile la Istambul, aprilie 2019 
 Excursie de 2 zile la Rucar, mai 2019 
Tabara la Baile Felix, iulie 2019 
Implementarea 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 
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Marin Preda este coordonatorul proiectului. In cadrul acestui proiect am desfasurat diferite 
activitati, precum: 
Desfasurarea de activitati in cadrul proiectului “Video Learning for Education“, dupa cum 
urmeaza: 
Organizarea a doua activitati de diseminare, septembrie si decembrie 2019 
Schimb de experienta cu elevii intre Liceul Teoretic Marin Preda si Sunderland College, Marea 
Britanie (deplasare in Marea Britanie), noiembrie 2018   
Organizarea unui Eveniment de multiplicare cu sprijinul ISMB, IS6, Primaria sector 6 cu 
participarea a peste 150 de profesori din tara si strainatate 
Vizita de monitorizare si relizarea raportului intermediar, decembrie 2018. 
Schimb de experienta cu elevii intre Liceul Teoretic Marin Preda si Sunderland College, Marea 
Britanie (primirea elevilor si profesorilor din Marea Britanie), martie 2018. Au fost realizate 
urmatoarele activitati: 
Lectii deschise la engleza, muzica, ed fizica, matematica 
Discutii intre parteneri 
Vizita la Muzeul Cotroceni 
Excursie la Sinaia  
Vizita la Universitatea Politehnica Bucuresti 
Particiaprea la Activitatea Travel Meeting din Marea Britanie, iunie 2019 
 
4. Publicatii si conferinte 
PUBLICAȚII  
-Ene M., Oprea C.-R., Oprea M., Procopie G. (2019), Expediția studențească-formă desuetă 
în educația universitară geografică, TERRA, Nr. 1-2, Editura CD Press, București. 
-Oprea M.-A., Oprea C.-R., Ene M. (2019), Potențialul edafic al localităților din bazinul 
subcarpatic al Cricovului Sărat. Gruparea ecologică a solurilor, TERRA, Nr. 1-2, Editura CD 
Press, București. 
-Oprea C.-R., Cuculici R., Nedelea A., Vijulie I., Oprea M.-A. (2019), Renewable energies 
between economic profit and social and environmental impact. Case study: Wind parks from 
Dobrogea Plateau, 19 th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 
2019, Conference Proceedings, Volume 19, Environmental Economics, Published by STEF92 
Technology Ltd., 51, Sofia, Bulgaria. 
CONFERINȚE 
-Ene M., Oprea C.-R., Oprea M., Procopie G., Expediția studențească-formă desuetă în 
educația universitară geografică, Conferința Națională a SGR – Satu Mare, 30 mai – 2 iunie 
2019 
-Oprea M.-A., Oprea C.-R., Ene M., Potențialul edafic al localităților din bazinul subcarpatic 
al Cricovului Sărat. Gruparea ecologică, Conferința Națională a SGR – Satu Mare, 30 mai – 2 
iunie 2019  
-Oprea C.-R., Cuculici R., Nedelea A., Vijulie I., Oprea M.-A., Renewable energies between 
economic profit and social and environmental impact. Case study: Wind parks from Dobrogea 
Plateau, 19 th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, 30 June 
– 6 July, 2019 Albena, Bulgaria. 
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PROFESOR ENE MIHAELA 
1. Intocmirea planificarilor calendaristice si a testelor de evaluare initiala; evaluarea 

testelor initiale si interpretarea lor. 
2. Participarea la sedintele metodice de la disciplina Geografie din 12 octombrie 2018, 23 

noiembrie 2018. 
3. Participarea la sedintele Consiliului de Administratie ale Liceului Teoretic “Marin 

Preda” din 19 octombrie 2018, 31 octombrie 2018, 13 noiembrie 2018, 7 decembrie 
2018. 

4. Participarea la sedintele din cadrul Sindicatului “Spiru Haret”. 
5. Efectuarea  serviciului pe scoala in data de 15 octombrie si 18 octombrie 2018, desi, ca 

lider de Sindicat, sunt scutita de efectuarea serviciului pe scoala. 
6. Incheierea unui Parteneriat intre Liceul Teoretic “Marin Preda” si Teatrul Nottara: 8 

octombrie 2018 
7. Vizionarea unor spectacole de teatru, in cadrul parteneriatului, cu elevii Liceului 

Teoretic “Marin Preda” si elevii Liceului Teoretic “Dante Alighieri “ ( Alcool – 10 
octombrie 2018, Cum va place – 26 ianuarie 2019, Moliere – 30 ianuarie 2019…). 

8. Excursie de 1 zi la Vulcanii Noroiosi si Trovantii de la Ulmet , cu elevii claselor a VI a 
A,B,C, a VII a A, a VIII a B< a X a D: 13 octombrie 2018 

9. Excursie de 2 zile la Alba Iulia cu elevi ai claselor a VIII a B, a X a D, a XII a C: 3-4 
noiembrie 2018. 

10. Vizita cu elevi din clasele a XII a C si E la Centrul Rus de Stiinta si Cultura, unde au 
fost prezentate posibilitatile de obtinere a unei burse de studiu in Rusia: 29 noiembrie 
2018. 

11.  Efectuarea a 30 ore de pregatire pentru Examenul de Bacalaureat. 
12. Curs de perfectionare in cadrul programului PROEDUS : “Pregatiti pentru viata” (60 

ore, 15 credite): 9 noiembrie-25 noiembrie 2018. 
13. Curs de perfectionare cu tema “Protectia datelor” (60  ore): 8 decembrie -17 decembrie 

2018. 
14. Profesor indrumator in cadrul stagiului de practica pedagogica a studentilor de la 

Universitatea “Dimitrie Cantemir”: noiembrie 2018 – ianuarie 2019. 
15. Vizionarea spectacolului de teatru ‘’O noapte furtunoasa” de la Teatrul Rapsodia, din 

cadrul proiectului educational pentru elevii de liceu, in colaborare cu I.S.M.B, intitulat 
“Intalnire cu Caragiale la Dalles”: 9 decembrie 2018. 

16. Organizarea unui parteneriat intre Liceul Teoretic “Dante Alighieri” si Liceul Teoretic 
“Marin Preda” pe tema “Personalitati de origine rusa cu rol in progresul Romaniei”, 
activitate desfasurata la Liceul Teoretic “Dante Alighieri” in data de 27 februarie 2019, 
la care au participat cu statut de invitati de onoare reprezentanti ai ambasadei Rusiei la 
Bucuresti si generalul Emil Strainu. 

17. Participare la corectura in cadrul olimpiadei de geografie, faza pe municipiu, etapa 
contestatii, din data de 12 martie 2019. 
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18. Participare ca profesor supraveghetor  la Examenul de Simulare la disciplinA 
MATEMATICA, DIN CADRUL Evaluarii Nationale – 12 martie 2019. 

19. Participare ca profesor supraveghetor  la Examenul de Simulare Bacalaureat la 
disciplina Limba si literatura romana – 18 martie 2019,  disciplina la alegere – 21 
martie 2019 (Liceul Teoretic “ Marin Preda”) si la disciplina matematica -20 martie 
2019 (Liceul  Teoretic “ Dante Alighieri”). 

20. Profesor evaluator la Examenul de Simulare Bacalaureat – disciplina Geografie, martie 
2019. 

21. Organizarea unei excursii tematice de trei zile : 27-28-29 martie 2019, cu indicativul 
“Toata Dobrogea” , in cadrul “Saptamana  Altfel”, cu elevi ai claselor a VI a, a VII a si 
a VIII a din Liceul Teoretic “Marin Preda”. 

22. Profesor  evaluator la concursul Terra din 28 martie 2019, faza pe Municipiu. 
23. Profesor membru in cadrul Comisiei de Evaluare Nationala (Monitorizare video). 
24. Profesor diriginte la clasa a VIII a B ( verificare medii pe ultimii patru ani, iasistenta 

pentru nscrierea la liceu …)  

Profesor: Barbălată Costel 

1. Întocmirea planificărilor calendaristice şi a testelor de evaluare iniţială; evaluarea 
testelor iniţiale si interpretarea lor. 

2. Vizionarea unui spectacol de teatru cu elevii Liceului Teoretic “Marin Preda” (10 
octombrie 2018 la Teatrul Nottara). 

3. Excursie la Mănăstirea Ciolanu, vulcanii noroioşi (Pâclele Mari, Pâclele Mici) şi 
trovanţii de la Ulmet , cu elevii claselor a VI a A,B,C, a VII a A: 13 octombrie 2018. 

4. Curs de perfecţionare cu tema ,,Educaţie prin şah”  CCD (30  ore): 14-29 septembrie 
2018. 

5. Curs de perfectionare cu tema ,,Protectia datelor personale”  CCD (60  ore): octombrie 
2018. 

6. Curs de perfecţionare in cadrul programului PROEDUS : ,,Pregatiti pentru viata” (60 
ore, 15 credite): 9 noiembrie-25 noiembrie 2018. 

7. Pregătirea elevilor pentru Concursul Terra şi organizarea etapei pe şcoală a olimpiadei 
de geografie. 

8. Participarea la excursia tematică desfăşurată în Dobrogea în perioada  27-29.03.2019. 
9. Activităţi specifice funcţiei de director adjunct. 
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COMISIA METODICĂ DE RELIGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 
 
Responsabil Comisie – Prof. Niță Janeta 
 
Catedra de Religie 
 
Membrii catedrei: prof. Niță Janeta – titular, prof. Dobrică Georgiana – titular, prof. Albu  
Viorel – titular 
 
Catedra de Religie a Liceului Teoretic "Marin Preda" este formata din profesorii titulari:  
Janeta Nita, Georgiana Dobrica si Viorel Albu. Acestia au desfasurat pe parcursul  anului 
scolar 2018-2019,  urmatoarele activitati scolare si extrascolare: 

1. Organizarea slujbei de binecuvantare a anului scolar 2018-2019 - 10.09.2018. 
2. Participarea la sedintele de catedra si la sedintele  de arie curriculara, tinute la inceputul 

anului scolar 2018-2019. 
3. Participarea la consfătuirea profesorilor de Religie desfasurata la nivel de municipiu – 

17.10.2018. 
4. Organizarea slujbei de Parastas pentru soldatii cazuti la datorie pentru apararea patriei, 

de ziua armtei, 25.10.2018 si cu ocazia sarbatorii Sfantului Dimitrie, Ocrotitorul 
Bucurestilor- 25.10.2018. 

5. Te-Deum, Slujba de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu, cu ocazia 
sarbatorii Sf. Nicolae, prietenul copiilor- 6.12.2018. 

6. Acţiunea caritabila „ De la suflet la suflet” cu elevii claselor I-XII, de la căminul de 
copii cu dizabilităţi „Sfânta Macrina” – 20.12.2018. 

7. Actiunea caritabila "Dam viata anilor" pentru Azilul de batrani, Ciolpani-21.12.2018. 
8. Concertul de colinde „Colindul sfant si bun” sustinut de studentii teologi înscrisi la 

practica pedagogica în Liceul Teoretic „Marin Preda”-19.12.2018. 
9. Participarea cu elevii de la clasele pregătitoare până la clasele a XII-a, la Sfânta Taină a 

Impartasaniei cu ocazia Sărbătorii Naşterii Domnului.- 19,20,21.12.2018; 
10. Coordonarea practicii pedagogice, a studentilor de la Facultatea de Teologie din 

Bucuresti, in perioada 5 nov-19 dec. 2018. 
11. Sponsorizarea elevilor de la clasele pregatitoare cu fise de lucru de catre Arhiepiscopia 

Bucurestilor, pentru anul scolar 2018-2019. 
12. Olimpiada de Religie, etapa pe scoala,18.01.2019, la care 5 elevi au obtinut medii peste 

9, calificandu-se in etapa urmatoare. 
13. Pregatirea elevilor olimpici calificati la etapa pe scoala:  

 Precob Maria, clasa a XII-a D 
 Buciugan Andreea, clasa a XI-a D 
 Diaconu Andreea, clasa a XI-a D 
 Persinaru Iustin, clasa a VII-a B 

14. Doamna profesor Janeta Nita, a participat in calitate de vice-presedinte in comisia de 
organizare a olimpiadei de Religie, etapa pe sector din 23.02.2019 si etapa pe 
municipiu, din 23.03.2019. 

15. Domnii profesori: Viorel Albu si Georgiana Dobrica, au participat in calitate de 
evaluatori, la olimpiada de Religie, etapele pe sector si municipiu, din aceeasi perioada. 
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16. Participare in calitate de asistenti la simularea examenului de Evaluare Nationala, la 
clasele a VII-a si a VIII-a. , in martie 2019. 

17. Sustinerea de catre Doamna profesor Georgiana Dobrica  a inspectiei speciale pentru 
obtinerea gradului didactic I , fiind finalizata cu nota 10, in data de 14.03.2019. 

18. Participare in calitate de asistenti la Evaluarea nationala, la clasele a II-a, a IV-a si a VI-
a, in mai 2019. 

19. Participare in calitate de asisitenti la Examenul de Bacalaureat, la probele digitale si 
lingvistice. 

20. Activitatea extrascolara ce vizeaza dezvoltarea personala a elevilor prin reducerea 
abandonului scolar, pentru clasele de gimnaziu si liceu, in data de 26.03.2019. Actiunea 
a fost sustinuta de Asociatia de Servicii Psihologice Bucuresti, cu sediul in strada 
Postavarul, nr.3C, reprezentata prin doamna Ion Elisa, in calitate de presedinte, in urma 
parteneriatului "Cand nu vom mai fi copii", inregistrat cu nr.2522/8.06.2018. 

21. Activitatea extrascolara ce vizeaza dezvoltarea personala a elevilor prin "Preventia si 
combaterea Bullyingului", pentru clasele de gimnaziu, in data de 27.03.2019. Actiunea 
a fost sustinuta de Asociatia de Servicii Psihologice Bucuresti, cu sediul in strada 
Postavarul, nr.3C, reprezentata prin doamna Ion Elisa, in calitate de presedinte, in urma 
parteneriatului "Cand nu vom mai fi copii", inregistrat cu nr.2522/8.06.2018. 

22. Activitatea extrascolara ce vizeaza dezvoltarea personala a elevilor prin 
"Managementul Timpului", pentru clasele de gimnaziu si liceu, actiunea fiind sustinuta 
in cadrul aceluiasi parteneriat, in data de 28.03.2019. 

23. Activitatea educationala din cadrul proiectului "Educatie pentru sanatate" , cu teme: 
"Demontarea miturilor medicale". Dezbateerea a fost sustinuta de domnisoara Diana 
Randasu, studenta in anul V, la Facultatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"din 
Bucuresti, in data de 28.03.2019. 

24. In cadrul saptamanii Scoala Altfel, au fost desfasurate urmatoarele activitati: 
 Vizita la Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" si la 

Institutul Extreme Light Infrastructure- Nuclear Physics (Laserul) si la Institutul 
de Fizica a Pamantului, cu elevii de liceu. 

 "Faptele mele si consecintele lor", educatie juridica in data de 25.03.2019 
 "Internetul si pericolele sale", invitat prim procuror Simion Nicoleta din cadrul 

Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, in data de 25.03.2019 
 Efectele consumului de droguri asupra organismului, invitat: specialist 

prevenire comisar sef Voicu Silvia- centrul de Prevenire, evaluare si Consiliere 
Antidrog, sector 6, Bucuresti. 

25. Actiunea caritabila "De la suflet la suflet" in colaborare cu caminul de copii cu 
dizabilitati ai Fundatiei A.R.M.S. in parteneriat cu Biserica Buna-Vestire, Giulesti, cu 
ocazia marii sarbatori a Invierii Domnului, in data de 29.03.2019. 

26. Actiunea caritabila "Inimi luminate" din cadrul proiectului "Dam viata anilor" pentru 
Azilul de batrani, Ciolpani. - 26.04.2019 

27. Participarea cu elevii claselor I-XII la Sfanta Taina a Spovedaniei si Sfanta Taina a 
Impartasaniei, la Biserica Buna-Vestire, Giulesti, cu ocazia sarbatorii Invierii 
Domnului, 17,18.,19.04.2019. 

28. Coordonarea unui grup de 25 de studenti teologi de la Facultatea de Teologie Ïustinian 
Patriarhul" din Bucuresti in practica pedagogica, in lunile: martie, aprilie, mai 2019. 
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29. Participare cu eleva Precob Maria, din clasa a XII-a D la Olimpiada de Religie, etapa 
nationala, 2-5.05.2019, obtinand nota: 7.80. 

30. Domnul profesor Viorel Albu a participat la Targul pentru oferta educationala, a Liceului 
Teoretic "Marin Preda" ce s-a derulat in Parcul Tineretului in mai 2019. 

31. Organizarea actiunii educative "Sa nu ne uitam eroii", cu ocazia sarbatorii Inaltarii 
Domnului si Ziua Eroilor, prin savarsirea slujbei de parastas pentru cei ce s-au jertfit 
pentru neam si tara. Slujba a fost savarsita de Preotul Velea Matei, slujitor la Biserica 
Buna-Vestire, Giulesti, in data de 6.06.2019. 

32. Organizarea Concursului de poezie religioasa "Cruce si Inviere" in colaborare cu Scoala 
Gimnaziala Nr.167, Biserica Buna-Vestire, Giulesti si Protoieria sector 6, Bucuresti. -
2.06.2019. 
 Elevi premianti: 

 Cernat Cosmin, P.S, clasa a XII-a D; 
 Doniga Alesia-Maria, P.I, clasa a VII-a C; 
 Campianu Andrei, P.II, clasa a V-a A; 
 Stanescu Catalin, P.III,clasa a VII-a C; 
 Stoican Andrei, M, clasa a V-a A; 
 Zamfirescu Maria, M, clasa a VII-a C; 
 Rosu Bianca, P.I, clasa a V-a D 
 Stanescu Georgiana, P.II, clasa a X-a A; 
 Roberta Andreea, M, clasa a V-a D; 
 Pogar Andreea , P.I, clasa a VIII-a C; 
 Tanase Maria, P.II, clasa a VI-a A; 
 Hehal Alexandra, P.III, clasa a VII-a B; 
 Persinaru Maria, M, clasa a VI-a A; 

33. Obtinerea de sponsori pentru premiantii Concursului de poezie religioasa "Cruce si 
Inviere", constand in carti, rechizite si dulciuri si pelerinajul la Manastirea Dervent. 

34. Participare la festivitatea de premiere a elevilor olimpici la Olimpiada de Religie, faza 
pe sector si pe municipiu, organizata la Parohia "Sfantul Ioan Rusul" , sub coordonarea 
Pc Pr Protoiereu Costel Burlacu si difuzata la TV Trinitas.  
 Elevi premianti:  

 Precob Maria- P. III- sector 
 Precob Maria- P.III- municipiu 
 Persinaru Iustin-  P.I - sector 
 Persinaru Iustin- P. III- municipiu         

35. Organizarea pelerinajului la Manastirea Derven, Pestera Sfantului Andrei, Adamclisi, 
cu elevii participanti la Concursul de poezie religioasa -14.06.2019. 
 

 
Catedra de Științe sociale 
Membrii catedrei: prof. Iorga Florin – titular, prof. Sandu Sorina – suplinitor, prof. Mihalache 
George – suplinitor, prof. Ceoroianu Raluca - suplinitor 
 



 
 
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    

 

67 
 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE 

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. 
 
 
      Filonul fiecărei activităţi organizate de Comisia metodică de științe sociale a fost 
corelat cu : 
 
MISIUNEA ŞI POLITICA  educativă a comisiei  noastre este de a furniza un program de 
învăţare eficient care să asigure evoluţii individuale şi de grup bazate pe calitate şi durabilitate; 
 
 
DOMENII/ MONITORIZARE 
 
 Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de colectiv, dar şi in 
funcţie de standardele de referinţă s-a concretizat în: 

 Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare, 
conform procedurilor de implementare a programei scolare; 

 Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare; 
 
 

 PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-
educative  concretizate in : 
 
ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC 
-suţinerea  de referate: 
- olimpiada de științe sociale 
 
   În anul scolar 2018 - 2019, COMISIA METODICĂ DE ȘTIINȚE SOCIALE a avut în 
centrul activităţii  obiective  precum  : 
                    - discutarea programei si a bibliografiei ; 
                    - elaborarea testelor initiale si finale 
                    - selectarea manualelor ; 
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                    - 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. 
 
     COMISIA METODICĂ DE ȘTIINȚE SOCIALE  si-a propus spre atingere urmatoarele  
obiective majore  : 
      - dezvoltarea capacitatii de exprimare orala si in scris; 
       -dezvoltarea unor reprezentari culturale; 
      - cultivarea interesului pentru studiul științelor sociale 
      S-a realizat in permanenta evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei scolare 
si a standardelor de performanta propuse, s-au realizat teste de evaluare diferentiate si fise de 
lucru individuale, in functie de nivelul real al elevilor, dandu-li-se fiecăruia sansa de a se 
implica in actul de predare-învaţare-evaluare. 
 
 
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 
2018, 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 2018. 
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. 
        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. 
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- Piatra Neamţ  
 

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 2019  - 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 
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    42 -     -      -    -      1     -     5     11    19 6 

 
 

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, 9 oct. 2018 
- Participare cu o comunicare la manifestările ,,Zilei internaționale a filosofiei”, 18 XI 2018 
-A participat la Seminarul intensiv de Leadership personal, pe tema ”Învață să visezi!”, 13 XII 
2018 
-Vizionarea, împreună cu elevii a filmului ”Labirintul. Evadarea ”, ianuarie 2019 
-16-17 ianuarie 2019 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”, 13 mai 2019 
- A vizitat ,împreuna cu elevii, Târgul de carte ,,Bookfest”, mai 2019 
 
 
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 
 
COMISIA METODICĂ DE ARTE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ 
 
Responsabil comisie -  prof. Barb Ana-Maria 
Membrii catedrei: prof. Barb Ana-Maria – titular, prof. Ungureanu Maria – titular 
Prof. Ionescu Alexandru-Ninel – titular, Prof. Pavel Liviu-Paul – titular,director coordonator,  prof. 
Bugheanu Mihaela –titular, Mayer Henrieta – titular, prof,. Cristea Valentina – titular, prof. Ioniță 
Cristina – suplinitor 
 

 In anul scolar 2018 – 2019: 

- la catedra de educatie fizica isi desfasoara activitatea 5 profesori titulari – Bugheanu 
Mihaela, Cristea Valentina, Ionescu Alexandru, Majer Henrietta, Pavel Liviu. 

- la catedra de educatie plastica isi desfasoara activitatea d-na prof. titular - Barb Ana 
Maria 
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- la catedra de educatie muzicala isi desfasoara activitatea d-na prof. titular - Ungureanu 
Maria 

   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 – Cristea, Majer, Pavel 
- Cls IX, XII – Cristea, Ionescu, Majer, Pavel 
- Cls X, XI – Bugheanu, Ionescu 
- Cls Preg. – IV – Bugheanu, Ionescu, Pavel 
- Cls. V - XII - Barb, Ungureanu 

   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              Preg. – 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 comisie metodica au fost stabilite sarcinile fiecarui profesor 

precum si documentele pe care trebuie sa le intocmeasca:  
- Prof. Bugheanu – baschet B (gimnaziu, liceu),tenis, atletism 
- Prof. Bugheanu M. – baschet (fete) 
- Prof. Cristea – volei gimn, sah, tenis, atletism 
- Prof. Ionescu A. – fotbal (liceu), handba l(liceu), fotbal (primar). 
- Prof. Majer – pregatire echipe de , volei gimn, atletism 
- Prof. Pavel L. – volei(liceu), fotbal, sah, handbal. 
- Prof. Barb A. - participare ca concursul de pictura ‘’Culorile 

sperantei, participare eveniment dedicate centenarului,Parcul Carol I 
,Bucuresti; expozitie ‘’1 decembrie’’,realizata de elevi in incinta 
scolii,hol intrare; -pregatire elevi pentru expozitii destinate zilei de 
24 ianuarie,1 martie; realizare expozitii, participare la concursul 
“Science for you”, Targul Educational, pliant, pavoazare 

- Prof. Ungureanu M. - participarea la preselectia pentru Concursul 
National de Muzica Folk “Toamna baladelor”, etapa pe municipiu; 
trupa No name, participarea la concursul National de Muzica folk 
“Toamna baladelor”, etapa nationala, participarea la Concursul 
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National de Muzica Folk ‘Chira Chiralina”-Braila, participarea cu 
corurile liceului (Altfel-liceu; Juniorii-gimnaziu) la programul 
Cantus Mundi: concerte de colinde la sala Mica a Palatului;  
Primaria Generala a Municipiului Bucuresti, pregatire pentru 
olimpiada corala; pregatire pentru concursul Klaine Schulle-Sinaia, 
Festivalul-Concurs folk-rock “Adrian Paunescu, participare la  
activitatea “Rolul populatiei de origine rusa in prograsul Romaniei”, 
Liceul Teoretic “Dante Aligheri” cu elevul Sfichi Daniel-acordeon si 
Corul “Juniorii”-Katiusa, participare la Festivalul-Concurs folk-rock 
“Adrian Paunescu” cu trupele Sigma si Argon-elevi liceu, 
participarea la Olimpiada Corala Nationala, etapa zonala 

 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). 

 Sarcini la nivel de municipiu:  profesor metodist Ionescu A.–membru in 
comisia de sport si membru in comisia pe ramura de sport (fotbal), 
presedinte handbal (liceu), membru in comisia de orgnizare OG fotbal (faza 
pe tara). 
 

 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 primar;  
- faza pe municipiu volei fete gimnaziu;  
- 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 comisie metodica, prof. Ionescu A. a efectuat asistente la orele 

de educatie fizica clasele Preg. – IV la prof. Bugheanu M., Cristea V. si Majer H. 
 Ca metodist, prof. Ionescu A. a efectuat, impreuna cu d-na prof.Cristea 

V., asistente la probele practice pt examenul de titularizare. 
La sfarsitul anului scolar a fost parcursa materia conform planificarii, mediile 

fiind  incheiate la termen. 
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        Activitate competițională, premii:  
Sector: 

 Locul I: ONSS-Fotbal, fete, etapa pe sector, prof. coord. Ionescu Alexandru     
 Locul III: Hight School Football League - Proedus - prof. coord. Ionescu 

Alexandru     
 Locul I: 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.  Ionescu 

Alexandru 
 locul II : ONSS fotbal fete liceu, prof. coord. Pavel Liviu 
 Locul II : ONSS  sah 0-VIII, prof. coord. Cristea V. 
 locul III: ONSS fotbal baieti liceu, prof. coord. Ionescu Alexandru 
 locul III :  handbal fete liceu, prof. coord. Pavel Liviu 
 locul II: volei baieti gimnaziu, prof. coord. Majer H. 
 locul I: volei fete gimnaziu, prof.coord. Majer H. 
 locul IV: baschet baieti gimnaziu, prof. coord. Bugheanu M. 

         Municipiu: 
 locul II: volei fete municipiu, prof. coord. Majer H. 
 locul IV: fotbal fete municipiu, prof. coord. Ionescu Alexandru     
 locul III: Cupa Tymbark, fețe, cls. Preg. - a II-a, prof. coord. Ionescu 

Alexandru 
 
 La disciplina Educatie muzicala au fost obtinute premiile: 
 Concursul de Interpretare, etapa pe municipiu: 

o 2  premii I; Capitanu Cosmin, trupa Alfa 
o 2 premii II: Bratu Ana Maria, trupa Argon,  
o 1 premiu III: Cioceanu Stefan 

  Concurs Kleine Schulle Sinaia: 
 Premiul pentru prezenta scenica 

 Concursul de Interpretare, etapa zonala: 
 Premiul I : Capitanu Cosmin; trupa Alfa 

“Toamna baladelor”, etapa pe municipiu: 
 premiul I: Mansour Jessica 

,,Toamna baladelor”, etapa nationala: 
 locul I: Mansour Jessica, clasa a X-a A 

 

Formare continua: 

  In cadrul comisiei metodice s-au sustinut referate cu tematica diversa, de 
actualitate, prof. Ana-Maria Barb a urmat cursul ‘’Implementarea eficienta a curriculumului 
gimnazial’’, avizat de MEN. 

  Activitate extrascolara: 
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In fiecare saptamana, inclusiv in unele perioade ale vacantelor, s-au desfasurat repetitii 
cu ambele coruri ale liceului, cu trupele vocal-instrumentale. 

Totodata, in cadrul activitatilor de dirigentie, s-a mers cu elevii clasei a VI-a B la 
diferite obiective turistice din Bucuresti, in 2 excursii in afara orasului_Ploiesti, Campina, cu 
elevii de liceu in excursie la munte. Elevii clasei a VI- a B au participat si la actiunea caritabila 
“De la suflet la suflet”, impreuna cu diriginta lor, Maria Ungureanu si cu ceilalti membrii din 
comisia metodica. 

S -au organizat sedinte cu parintii, sedinte de consiliere pentru cazurile de violent, s-au 
primit in orele de dirigentie politistii de la Politia locala, membrii ai Baroului pentru a le vorbi 
copiilor despre diferite aspect ale legilor din Romania. 
 
 
COMISIA METODICĂ DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICĂRII ȘI 
INFORMATICĂ 
 
Responsabil comisie – Prof. Boiangiu-Negoiță Milena 
Membri: Prof. Boiangiu-Negoiță Milena – titular, Prof. Stroe Mihai – titular, prof. Olteanu 
Stela –titular, Director Școala Gimnazială nr. 163 
 

Activitatea membrilor catedrei a fost urmatoarea:  
*Conform fisei de autoevaluare 
 

       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 2018-2019 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 
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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 
       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 
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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 

Negoita Boiangiu Milena, profesor titular, diriginte la clasa a 9-a A, responsabilul 
Catedrei de informatica 

1. A participat la sedintele profesorilor de informatica pe sector si municipiu. 
2. Coordoneaza Consiliul Elevilor si a organizat lunar intruniri cu reprezentantii 

Consiliului pe diverse teme. 
3. A pregatit elevii pentru olimpiada; 
4. A facut parte din Comisia pentru olimpida de Informatica – faza pe scoala 
5. De asemanea a participat cu elevii la diferite activitati in cadrul “Clubului 

European” atat in liceu cat si in afara acestuia . 
6. A organizat “Spectacol de Halloween” cu elevii calsei a 9-a A 
7. A participat cu elevii la Concursul municipal  “Romania de maine prin ochi de 

copil”.  
8. A organizat concursul de creare jocuri “Programez si ma distrez” la nivelul 

scolii 
9. A organizat activitati la nivelul scolii- concursuri de animatie 

10. A participat cu elevii la activitatea “In dialog cu istoria” – icebreaking, 
teambilding, activitati de socializare si program artistic la Restaurantul  
Elisabeta 

11. 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 
 
 Stroe Mihai, profesor titular infromatica 

1. A participat la activitatea “Hour of Code” 
2. A organizat concurs de animatie 
3. A indrumat elevii pt concursul “Istoria in dimensiune virtual:” 
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    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 CU CARACTER PERMANENT ȘI/SAU TEMPORAR 
 
CLUBUL EUROPEAN AL LICEULUI TEORETIC „MARIN PREDA” 
Responsabil comisie: prof. Negoiță – Boiangiu Milena 
Secretar: prof. Bahnă Monica 
Membri: prof. Olteanu Stela – Ed. Tehnologică, prof. Belabed Gina – Lb. franceză, prof. Grigore 
Georgiana – Lb. engleză, prof. Apostu Daniela – Lb. română, prof. Ambrose Adriana – Învățământ 
primar 

În semestrul I al acestui an şcolar, activitatea Clubului European din unitatea 
noastră şcolară s-a desfăşurat în concordanţă cu metodologia propusă spre realizare pentru 
anul şcolar  2018-2019. Prin urmare, vom enumera activităţile realizate de cadrele didactice şi 
de elevi: 
  Septembrie 2018 – activitate la nivel de sector cu tema: „Ziua limbilor straine” – 

activitate desfasurata la nivel de sector, cu sprijinul profesorilor de limbi straine; prof 
Belabed Gina, Popa Luminita, , prof. Sachelarescu Cristiana 

 Octombrie 201 –  “Halloween Party ” – activitate cu sectiunea desene, Debate, 
Prezentare costume 

 Noiembrie 2018 –„Ziua nationala antitutun”- dezbatere, expozitie de desene, afise, 
prezentari ppt; cu elevii cls a IX-a si a XI- a -– prof.Boiangiu Milena, prof. Ispas Beatrice, 
prof.Oprea Monica 

 Decembrie 2018 –”In asteptarea Craciunului” – prezentari ppt, Realizarea Bradului de 
Craciun in Lab, dezbateri, colinde, prof. Olteanu Stela, prof. Negoita-Boiangiu Milena, 
prof. Ambrose Adriana 

 Inuarie 2019 – “Foto – Monumets” –concurs prezentari fotografii cu descierea  
monumentulul istoric,  ppt-uri  - activitate desfasurata de echipa Clubului European 

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 PENTRU CURRICULUM 
Responsabil comisie: prof. Belabed Gina 
Membri: Director Prof. Udroiu Marian, Dir. adj. Cădaru Manuela - Gina, Dir. adj. Barbalata 
Costel,  Prof. Ambrose Adriana, Prof. Sanduleasa Catalina Mery, Secretar sef Batrinu Cristina 
 

Activitatea Comisiei pentru Curriculum s-a desfãşurat  în concordanţã cu planul managerial 

şi cu obiectivele propuse pentru anul școlar 2018 - 2019, astfel :  

Organizarea activitãţii 
În luna septembrie, în cadrul Comisiei pentru Curriculum, a fost întocmit planul 

managerial și s-au stabilit responsabilitățile fiecãrui membru al comisiei. De asemenea, membrii 
comisiei au fost informați în legătură cu Procedura operaţională privind elaborarea şi aprobarea 
programelor şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu opţionale şi, respectiv, pentru 
modulele de pregătire din învăţământul preuniversitar, ofertate la nivelul unităţilor de 
învăţământ din municipiul București. 

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.  
 

2. Analiza nevoilor și intereselor de formare ale elevilor, precum și contextului socio-
economic local 

În perioada decembrie 2018 - ianuarie 2019, 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 2019 - 2020. 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. 

 
 
COMISIA DE MONITORIZARE A FRECVENȚEI ELEVILOR 
Responsabil comisie: Dir. adj. Barbălată Costel 
Membri: prof. Guinea viorela – învățământ primar, prof. Ene Mihaela – nivel gimnazial, prof. Iorga 
Florin - nivel liceal, prof. Consilier Mihai Elena 
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 Încheiat azi 25 iunie  2019  în urma analizei numărului de absenţe nemotivate ale elevilor 
Liceului Marin Preda  la finele anului şcolar 2018-2019. Din prelucrarea datelor s-au constatat 
următoarea situaţie prezentată în tabelul de mai jos: 
 La clasele de liceu  frecventate de 446 elevi s-au înregistrat 36137 (aproximativ 81.02  absenţe 
per elev) absenţe din care 9027  (aproximativ 20.23 absenţe nemotivate per elev) de absenţe nemotivate. 
 La clasele de gimnaziu  frecventate de 364 de elevi s-au înregistrat 11053 (aproximativ 30.36 
de absenţe per elev) absenţe din care 2511 (aproximativ 6.89 absenţe nemotivate per elev) de absenţe 
nemotivate. 
 La clasele din ciclul primar (626 de elevi )  s-au înregistrat 1273 absenţe din care 232 
nemotivate. în medie s-au înregistrat 2.03   absenţe din care  0,37 absenţe nemotivate per elev ; 
 La nivel de instituţie (1436 elevi) s-au cumulat un numǎr de 48463 de absenţe din care 
11770 absenţe nemotivate.  

 Pe medie s-au înregistrat 33.74 absente din care 8.19 absenţe nemotivate 
per elev. 
 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  
  
1 Dragă G Raluca Mihaela 154 de absenţe din care nemotivate 17 XIID 
2 Ionescu HD Antonio Adrian 151 de absenţe din care nemotivate 17 XII D 
3 Ban G Emilia 215 de absenţe din care nemotivate 28 XII E 
4 Bobe M Diana Andreea 172 de absenţe din care nemotivate 28 
5 Coman I Beatrice Gabriela 236 de absenţe din care nemotivate 27 
6 Bivol A Stelian 128  de absenţe din care nemotivate 16 
7 Dumitriade FM Andreea Maria 228 de absenţe din care nemotivate 50 
8 Gavrilă VD Adriana 285 de absenţe din care nemotivate 52 
9 Ilie ŞT Denisa Florina 212 de absenţe din care nemotivate 24 
10 Pătru CC andreea Mădălina 215 de absenţe din care nemotivate 43 
 

Clasa Diriginte Total abs Nemotivate Nr. Elevi 
PA RADU ADA 73 67 27 
PB STANESCU GETA 0 0 26 
PC IONITA MONICA 0 0 27 
PD PASCALACHE RALUCA 0 0 26 
IA AMBROSE ADRIANA 75 48 27 
IB BADEA LILIANA 32 32 29 
IC DONIGA SIMONA 174 0 29 
ID BADEA CRISTIAN 105 56 19 
IIA BOGDAN MARA 0 0 29 
IIB CARAGEA GABRIELA 0 0 26 
IIC GHEORGHE MARIA 180 0 24 
IID TANASE DANIELA 87 0 28 
IIE BUJOR GABRIELA 12 0 21 
IIIA DINU AURELIA 52 0 27 
IIIB MICLEA EUGENIA 70 0 30 
IIIC ROMAN FLORENTINA 54 29 30 
IIID STATICA ECATERINA 174 0 29 
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IIIE GOGOR PETRONELA 11 0 20 
IVA BACIU FLORINA 58 0 31 
IVB NECULA MIHAELA 22 0 33 
IVC SPIREA IZABELA 52 0 32 
IVD PATRASCU ANCA 37 0 31 
IV E GUINEA VIOLETA 5 0 25 
TOTAL P-IV 1273 232 626 
     
5A  254 86 23 
5B  733 24 24 
5C  270 28 23 
5D  385 89 20 
6A  755 55 27 
6B  1329 507 25 
6C  835 211 24 
7A  439 127 23 
7B  620 116 29 
7C  736 131 21 
7D  619 76 25 
8A  732 138 30 
8B  790 289 22 
8C  940 384 24 
8D  1616 250 24 
TOTAL GIMNAZIU 11053 2511 364 
    
9A 1567 264 27 
9B 901 201 30 
9C 948 210 29 
9D 1753 753 30 
10A 1129 219 25 
10B 1600 390 23 
10C 1146 352 27 
10D 2042 395 27 
11A 997 313 28 
11B 1685 465 24 
11C 1885 844 31 
11D 2165 418 31 
12A 1403 241 15 
12B 1237 330 18 
12C 1970 453 23 
12D 1736 402 31 
12E 3317 547 27 
TOTAL LICEU 36137 9026 446 

TOTAL ŞCOALĂ 48463 9772 1436 
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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 2018-2019 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- Participare activitati Club European  
Ianuarie: “Spune nu violentei” – cu prezentari ppt 
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.EXAMENELE NAŢONALE DIN IUNIE-IULIE 2019 ŞI ADMITEREA LA LICEU 

 
La examenul de Evaluare Naţională desfăşurat anul acesta au participat 90 de elevi. 
Într-un clasament al şcolilor din Bucureşti, şcoala noastră s-a clasat pe locul 74 din 222 

de unităţi de învăţământ  de stat şi particulare. 
 Comparativ cu anul şcolar precedent s-a înregistrat un salt de 33 de locuri, de pe locul 

107 din 215 şcoli în anul 2018 pe locul 74 din 222 de şcoli în anul 2019. 
Mediile generale ale elevilor la E.N. au fost de 7.83 la limba şi literatura română (locul 

89 pe Bucureşti)  şi 7.12  la matematică (locul 67 pe Bucureşti). 
Din puct de vedere al promovabilităţii la limba şi literatura română promovabilitatea a 

fost de 100% iar la matematică a fost de 95 (5)%. 
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La examenul de Bacalaureat s-au prezentat 107 elevi din promoţia 2019 şi 27 de elevi 
din seriile anterioare. 

Din seria curentă au promovat 92 de elevi (85.98%) promovabilitate superioară 
medie pe ţară ( 75.5% ) şi mediei pe Bucureşti (82.78%). 

 Comparativ cu anul şcolar prcedent situaţia promovabilităţii pentru seria curentă  la 
Bacalaureat s-a ameliorat considerabil 

 
 Liceul Teoretic 

Marin Preda 
Bucureşti România 

Promovabilitate BAC iunie 2018 78.07% 72.86% 72.7% 
Promovabilitate BAC iunie 2019 85.98% 82.78% 75.5% 

Din seriile anterioare au promovat 9 elevi (33%) pondere superioară medie pe ţară ( 
25.1%). 

 Analizat în ansamblu,  Bacalaureatul din iulie 2019 a avut o promovabilitate la nivel de 
ţară de 69,1% iar la nivelul Liceul Teoretic Marin Preda a fost de 75.37%. 

La nivel naţional, aşa cum reiese din tabelul de mai jos  s-a înregistrat un salt de 45 de 
locuri în clasamentul întocmit de SIVECO.  

Anul 2017 2018 2019 
Locul în clasament 388 372 327 

 
 Pe specializări promovabilitatea a fost următoarea: 

 Elevi înscrişi Elevi promovaţi Promovabilitate % 
Matematică-informatică 33 25 75.75% 
Ştiinţe ale naturii 22 15 68.18% 
Ştiinţe sociale  28 28 100% 
Filologie 24 24 100% 
 

Pe discipline promovabilitatea promoţiei 2018-2019 a fost următoarea: 
 

Disciplina 
Nr 

elevi Media Promovaţi Promovabilitate % 

Stiinţe sociale 42 8.90 42 100 
Fizică 5 8.41 5 100 
Chimie 4 8.40 4 100 
Geografie 10 7.83 10 100 
Informatică 7 7.78 7 100 
Istorie 52 7.62 52 100 
Limba şi literature română 107 7.45 106 99.1 
Biologie 39 6.84 34 87.1 

Matematică 55 6.30 46 83.6 

Media mediilor la Bacalaureat pe liceu – 7.45 
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În ceea ce priveşte admiterea la clasa a IX-a s-a înregistrat un progres rezonabil  pentru 

toate cele 4 specializări din punct de vedere al mediei ultimului admis. 
Specializare Ultima medie 2019 Ultima medie 2018 

Matematică-informatică 7.78 7.45 
Ştiinţe ale naturii 7.74 7.26 
Ştiinţe sociale  7.74 7.54 
Filologie 7.73 7.40 
 

10. CONCLUZII 
 Analiza SWOT  în funcţionarea şcolii.  

Puncte tari Puncte slabe 
 număr mare de profesori cu grad I sau 

înscrişi la doctorat/ masterat; 
 profesori metodişti; 
 pregătirea profesională şi metodică a 

profesorilor; 
 calitatea socială şi profesională a elevilor 

şi a părinţilor; 
 parteneriate cu Administrația școlilor, 

Consiliul local, Poliția, Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, comunitatea locală etc. 

 colaborare bună cu Asociația de părinți a 
liceului 

 elevi care respectă actul instructiv – 
educativ și sunt interesați de parcursul lor 
educațional; 

 număr mare de participări la concursuri, 
competiții, olimpiade; 

 numeroase activități extracurriculare; 
 parteneriate naționale și internaționale, 

programe etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 fluctuaţia profesorilor;  
 în activitatea metodică a unor cadre 

didactice domină încă informativul în 
dauna formativului; 

 folosirea redusă a metodelor interactive, a 
autoevaluarii realizate de elevi; 

 termenele pentru îndeplinirea sarcinilor 
de serviciu nu sunt întotdeauna respectate 
de responsabilii de comisii (termene 
depășite), ceea ce perturbă activitatea  de 
management; 

 alte persoane, decât cele responsabile, 
trebuie să preia sarcini ce nu le sunt 
destinate, rezultatul constând în 
suprasolicitare, surmenare, uneori 
imposibilitatea de a  duce la îndeplinire 
propriile responsabilități; 

 responsabilii comisiilor îndeplinesc 
singuri sarcinile ce le revin,  membrii 
comisiei având, de cele mai multe ori, 
titlu „onorific„ ( se recomandă activarea 
membrilor comisiilor, fiecare cu atribuții 
bine stabilite) 
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Întocmit, 
Director  adjunct 
Cădaru Manuela - Gina  
 

Director, 
Udroiu Marian 

 
 
 
 
 
 
 
Amenințări Oportunități 
 număr mare de absențe, în special la 

nivel liceal; 
 număr mare de elevi cu situații 

amânate și corigențe la sfârșitul 
semestrului în I-îi; 

 sistemul de comunicare nu este 
întotdeauna clar; 

 volum mare de muncă, cu sarcini care 
trebuie îndeplinite într-un interval de 
timp foarte scurt; 

 tergiversarea reactualizării dosarelor 
comisiilor și nerespectarea 
procedurilor; 

 lipsa implicării unor cadre didactice în 
activitatea de management a 
comisiilor, conform fișei postului; 

 lipsa unei forme de recompense 
finaciare/remunerații pentru 
responsabilii de comisii, membrii 
CEAC și/sau profesorii care prestează 
activități suplimentare celor din fișa 
postului (vid legislativ) 
 

 asistenţe şi interasistenţe la ore; 
 oferta bogată de cursuri pentru 

perfecţionarea profesorilor în 
specialitate și/sau management; 

 existența unui număr mare de comisii; 
 implicare activă a profesorilor în 

numeroase activități curriculare și 
extracurriculare; 

 existența proiectelor educaționale; 
 număr mare de activități extrașcolare; 
 existența Clubului European; 
 centru ECDL; 
 centru Mind-Lab; 
 programul Școală după școală; 
 Afterschool;  
 cadre didactice bine pregătite d.p.d.v. 

metodico-științific etc. 
 


