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RAPORT DE ANALIZĂ 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ 

ÎN LICEUL TEHNOLOGIC “BARBU A. STIRBEY” BUFTEA 

ÎN SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2016-2017 

STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN UNITATE 

 

 

 
                   “Un copil nu este educat de vorbele unui adult, ci de faptele acestuia” 

                                                                                                     C. G. Jung 

 
          Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii 

metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, 

referindu-se la perioada 01.09.2016-03.02.2017. Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor 

Planului de Actiune al Școlii si Planului managerial semestrial. 

        Pentru anul şcolar 2016-2017 am orientat intreaga activitate , demersul didactic si educational 

pe baza urmatoarelelor prioritati strategice: 

- Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalitati a calitatii la nivelul intregii unitati scolare; 
- Dezvoltarea personalitatii elevilor si alegerea avizata a traseului de formare profesionala; 

- Dezvoltarea de parteneriate nationale si europene 

- Cresterea numarului de absolventi cu diploma de bacalaureat; 

- Diversificarea ofertei educationale; 

Indicatorii de performanta pentru activitatea manageriala au fost stabiliti pe urmatoarele domenii: 

- Curriculum 

- Rezultate scolare 

- Predare-invatare-evaluare 

- Sprijin pentru dezvoltarea personala a elevilor; 

- Resurse umane, materiale si financiare; 

- Management; 

- Parteneriate; 

 

I. CAPACITATE INSTITUTIONALĂ 
 

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
 
    Pentru inceperea in bune conditii a anului scolar 2016-2017, echipa managerială s-a implicat activ 

în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii instructiv-educative precum si in 

folosirea eficienta a resurselor umane, materiale si de timp. 
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   S-au realizat: 

- pregătirea unităţii şcolare în vederea deschiderii anului şcolar; 

- organizarea şi desfăşurarea examenelor de corigentţă;  

- validarea a situaţiei şcolare; 

- asigurarea resurselor umane şi materiale necesare desfăşurării activităţii şcolii, in colaborare cu I.S. 

J. Ilfov; 

- evaluara personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactc; 

- elaborarea documentelelor de proiectare managerială la toate nivelurile; 

 
1.1. Realizarea documentelor de proiectare manageriala 

 

    Atât la nivelul şcolii cât şi al compartimentelor, documentele de proiectare a activităţii au fost 

întocmite la începutul fiecărei etape pe baza analizei activităţii anterioare, prin raportare la 

indicatorii de performanţă şi la criteriile de evaluare. De fiecare dată, planul managerial unic a 

constituit documentul de bază al proiectării, acestuia circumscriindui-se celelalte documente de 

proiectare şi planificare.  

Pornind de la baza conceptuală şi normativă, făcând o riguroasă diagnoză şi stabilind 

obiective  clare şi precise care au cuprins toate domeniile funcţionale ale unităţii şcolare, acesta a 

dezvoltat un plan operaţional concret, adaptat la contextul socio-profesional, specific zonei în care 

îşi desfăşoară activitatea scoala. 

  Documentele de proiectare a activităţii pentru toate sectoarele de activitate s-au bazat pe :  

Legea Educatie Nationale nr 1/2011  

Ordinele ,notele,notele precizate de MENCS  

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant  preuniversitar , aprobat prin 

OMENCS nr. 5079/2016 

 Regulamentul  intern 

  Documentele de proiectare managerială au fost elaborate în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului naţional, ţinând cont de corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional 

de învăţământ şi al celui regional si local, cu cele specifice unităţii de învăţământ, pe baza 

documentelor curriculare oficiale.  

      Obiectivele generale  au vizat optimizarea întregii activităţi din şcoală în toate domeniile 

funcţionale: optimizarea actului managerial; crearea condiţiilor pentru realizarea standardelor 

educaţionale şi a finalităţilor pe niveluri de învăţământ; promovarea tehnicilor şi metodelor de 

predare- învăţare-evaluare conform exigenţelor reformei; creşterea funcţionalităţii bazei materiale; 

aplicarea legislaţiei; operaţionalizarea activităţii; eficientizarea activităţii; identificarea punctelor 

slabe, a punctelor tari, a oportunităţilor şi ameninţărilor; stimularea şi motivarea morală  a 

personalului şi a elevilor; creşterea gradului de implicare; optimizarea competenţelor şi dezvoltarea 

acestora; cultivarea şi dezvoltarea spiritului de echipă; utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a 

activităţii; asigurarea fluxului informaţional şi eficientizarea comunicării; atragerea  comunităţii în 

vederea sprijinirii unităţii; popularizarea şcolii; extinderea şi eficientizarea parteneriatului 

educaţional.  

 Proiectarea manageriala pentru anul scolar 2016-2017 a insemnat realizarea la timp a 

urmatoarelor documente : 

   Organigrama institutiei; 

   Planul de actiune al scolii( revizuit si actualizat); 
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   Planul operational pentru anul scolar in curs;  

   Programul managerial semestrial;  

   Oferta educationala; 

   Programul activitatilor educative scolare si extrascolare;  

   Programele de activitati ale catedrelor si comisiilor de lucru; 

   Statul de functii; 

   Tematica sedintelor Consiliului profesoral si Consiliului de administratie;   

   Fisele postului pentru fiecare compartiment; 

   Fisele de evaluare a personalului unitatii scolare; 

   Regulamentului intern;  

   Decizii pentru comisiile de lucru din unitatea de invatamant; 

   Raportul Anual de Evaluare Interna in baza de date a ARACIP pentru anul scolar 2015-2016 si 

initializarea RAEI pentru anul in curs; 

 

 

 

  

1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

 

1.2.1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 

        

        Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor a fost realizată în concordanţă cu 

prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  

Repartizarea responsabilităţilor s-a făcut având în vedere competenţa profesională, aptitudinile şi 

calităţile organizatorice ale cadrelor didactice ,ale  reprezentatilor Consiliuli local si parintilor, dupa 

cum urmeaza: 

 

Nr. crt. 

 

Numele si prenumele Functia Responsabilitati 

1. Marinescu Silvia  Director Coordoneaza si monitorizeaza 

intreaga activitate din unitatea 

scolara 

2. Mihai Nina Profesor  Responsabil arie curriculara 

“Tehnologii”  

  Monitorizeaza din partea 

Comsiliului de administratie 

implementarea proiectelor si 

parteneriatelor scolare 

 Responsabilul  Comisiei de 

monitorizare a documentelor 

scolare 



4 

 

 Membru in Comisia pentru 

programe europene 

 Membru in Comisia de elaborare a 

schemelor orare 

 

3. Minzu Daniela Profesor  Responsabil dezvoltare 

profesionala 

 Responsabil instruire practica 

 

4. Stoica Mihaela Profesor  Coordonator proiecte si programe 

educative scolare si extrascolare 

Indrumator al Consiliului Scolar al 

Elevilor 

 

 

5. Raduta Georgeta Reprezentant primar Informează corect primarul 

orasului Buftea despre rezultatele 

si modul de 

desfăsurare a activitătii în Liceul 

Tehnologic “Barbu A. Stirbey” 

Buftea 

Informează membrii Consiliului de 

Administratie ai Liceului 

Tehnologic “Barbu A. Stirbey” 

Buftea asupra viziunii si intentiilor 

primarului orasuul Buftea în 

ceeace priveste 

proiectul de dezvoltare al scolii 

Sustine intentiile de dezvoltare, 

proiectele aflate în derulare si a 

proiectului 

de buget al scolii, în fata 

primarului orasului Buftea 

Promovează imaginea scolii 
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6. Costache Marin Reprezentant 

Consiliu local 

  Informează corect membrii 

Consiliului Local Buftea în ceeace 

priveste rezultatele si modul de 

desfăsurare a activitătii în Liceul 

Tehnologic “Barbu A. Stirbey” 

Buftea 

Informează membrii Consiliului de 

Administratie ai Liceului 

Tehnologic “Barbu A. Stirbey” 

Buftea asupra proiectelor de 

interes educational si de dezvoltare 

urbană pe care administratia 

orasului le derulează 

 Sustine intentiile de dezvoltare, a 

proiectelor aflate în derulare si a 

proiectului de buget al scolii, în 

sedintele Consiliului Local Buftea 

Participă la proiecteleactiunile 

scolii , în calitate de reprezentant 

alConsiliului Local Buftea 

 Promovează imaginea scolii 

 

7. Costea Sergiu Reprezentant 

Consiliu local 

  Informează corect membrii 

Consiliului Local Buftea în ceeace 

priveste rezultatele si modul de 

desfăsurare a activitătii în Liceul 

Tehnologic “Barbu A. Stirbey” 

Buftea 

Informează membrii Consiliului de 

Administratie ai Liceului 

Tehnologic “Barbu A. Stirbey” 

Buftea asupra proiectelor de 

interes educational si de dezvoltare 

urbană pe care 

administratia orasului le derulează 
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Sustine intentiile de dezvoltare, a 

proiectelor aflate în derulare si a 

proiectului de buget al scolii, în 

sedintele Consiliului Local Buftea 

Participă la proiectele si actiunile 

scolii , în calitate de reprezentant 

al Consiliului Local Buftea  

Promovează imaginea scolii 

 

8. Paraschiv Mihaela Reprezentant 

Consiliu 

reprezentativ al 

parintilor 

Realizează transferul de informatie 

între Consiliul de Administratie si 

Comitetul de părinti 

 Sustine interesele părintilor în fata 

Consiliului de Administratie 

 Participă la întocmirea proiectului 

de buget al scolii 

 Promovează imaginea scolii 

 

9. Briceag Ana Marina Reprezentant 

Consiliu Scolar al 

elevilor 

Realizează transferul de informatie 

între Consiliul de Administratie si 

Consiliul scolar al elevilor 

 

Membrii Consiliului de Administraţie profesori au fost aleşi în cadrul Consiliului Profesoral 

Au fost stabilite comisiile metodice şi comisiile pe probleme 

Numirea profesorilor  diriginţi la clase s-a realizat potrivit principiului continuităţii şi 

performanţelor educaţionale 

A fost reactualizată organigrama 

S-a numit echipa de întocmire a orarului unităţii de învăţământ, verificarea şi aprobarea acestuia de 

către director 

S-au stabilit comisii de lucru pe domenii, precum şi responsabilităţi pentru membrii consiliului de 

administraţie 

Încadrarea personalului didactic pe discipline de învăţământ s-a realizat urmărind respectarea 

principiului continuităţii 

S-a urmărit asigurarea aplicării planului- cadru, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare prin sefii catedrelor si a comisiilor metodice 

S-au efectuat asistenţe la ore de către directori şi şefii de comisii metodice 

S-a realizat monitorizarea activitatii de formare continua a personalului didactic, didactic auxiliar 

si nedidactic 
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A fost aprobat graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic, având atribuţiile specificate în 

regulamentul intern 

Au fost emise decizii interne conform Regulamentului de Organizare şi Functionare a Unităţilor de 

Invăţământ Preuniversitar 

S-au elaborat fişele postului pentru întregul personal al unităţii de învăţământ şi au fost încheiate 

contractele individuale de muncă 

S-au propus şi aprobat noi articole în Regulamentul de ordine interioară 

S-au întocmit toate documentele şi rapoartele tematice curente şi speciale, solicitate de ISJ, 

MENCS şi autorităţile locale 



1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor 

 

S-a realizat o bună planificare a procesului educaţional prin stabilirea diriginţilor la clasă şi a 

echipelorde lucru. Propunerile de profesori- diriginţi la clase, responsabilii comisiilor metodice, ai 

comisiilor pe probleme au respectat principiul continuităţii şi al performanţei. Acestea au fost 

aprobate în CP/CA. 

In functie de necesitatile scolii si de activitatile planificate in planul managerial am organizat 

colective de lucru sau echipe de proiect. 

Repartizarea responsabilităţilor pe compartimente s-a făcut ţinând cont de organigrama unităţii de 

învăţământ în conformitate cu specificul fiecarui post. 

Responsabilii comisiilor metodice şi a comisiilor pe probleme au elaborat planurile operaţionale 

care au prevăzut responsabilităţi pentru fiecare membru al comisiei. 

Responsabilităţile fiecărui angajat al unităţii de învăţământ au fost trecute în fişa postului. 

 

1.2.3. Organizarea timpului 

Unitatea de învăţământ a funcţionat într-un singur schimb. 

Orarul şcolii s-a elaborat conform schemelor orare aprobate pentru fiecare clasă dar, a suportat 

modificări impuse de mobilitatea personalului didactic sau a funcţionării unor cadre didactice cu 

norma în două sau mai multe unităţi de învăţământ. 

Compartimentele secretariat, contabilitate, administrativ, bibliotecă precum şi cabinetul de 

consiliere şcolară  au funcţionat în schimburi după un program aprobat de conducerea liceului. 

 

1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor 

 

Monitorizarea întregii activităţi didactice desfăşurate a fost realizată atât de echipa managerială cât 

şi de către responsabilii comisiilor metodice prin asistenţe la lecţii, prin analize periodice la nivel de 

comisii, prin discuţii individuale. 

Activitatea de îndrumare şi control i-a avut în prim plan pe profesorii cu mai putina experienta in 

invatamant. 

S-au realizat inspecţii la clasă. 

Activitatea compartimentelor a fost monitorizată prin controale periodice, prin realizarea sau nu la 

termen a diferitelor lucrări solicitate. 

S-a urmărit în permanenţă implicarea întregului personal în activităţile şcolii, conştientizarea 

responsabilităţilor, dialogul permanent, schimbul de opinii, valorizarea iniţiativelor. 
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Disfuncţiile sporadice apărute, au fost identificate şi s-au găsit soluţii de remediere. 

 

 

 

1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale.  
Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe în activitatea de conducere. 

 

Asigurarea transparenţei şi a participării cadrelor didactice, părinţilor, reprezentanţilor Consiliului 

local la actul decizional. 

 

Puncte tari 

Transparenţă în toate activităţile întreprinse 

Comunicare continuă şi deschisă atât cu personalul şcolii cât şi cu elevii, părinţii şi alţi factori 

educaţionali 

Responsabilizarea întregului personal prin antrenarea acestuia la toate activităţile şcolii 

Stilul managerial participativ, bazat pe colaborare, pe utilizarea corectă a competenţelor cadrelor 

didactice şi pe optimizarea relaţiilor de parteneriat între şcoală şi comunitatea locală. 

Diseminarea informaţiilor referitoare la noutăţi care privesc cadrele didactice, elevii , părinţii 

partenerii sociali 

 

Puncte slabe 

Insuficiente asistenţe la lecţii 

Neaplicarea de suficiente sancţiuni disciplinare elevilor  care au determinat un climat impropriu 

desfasurarii activitatii instructiv-educative. 

 

 1.4. Activitate de (auto) formare managerială  

 

Directorul, membrii consiliului de administratie, consilierul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare şi-au delimitat atribuţiile din Planul managerial al unităţii şi şi-au 

întocmit planuri de dezvoltare personale, în detaliu, pe domenii de activitate,cu obiective și termene 

precise.  

Responsabilitățile care le revin ca membri ai Consiliului de administrație, dar și cele ce le revin 

conform fișei postului au impus elaborarea unui plan de dezvoltare personală care cuprinde pe 

lângă perfecţionarea profesională şi dezvoltarea ca manager. S-a pus un accent deosebit pe 

informarea permanentă cu privire la legislaţia şcolară şi financiar-contabilă,  pe participarea 

efectivă la cercurile pedagogice ale directorilor, ca formă de perfecționare, pe participarea la 

cursurile de management avizate de M.E.N.C.S. sau organizate de ISJ Ilfov şi CCD. 

 

 

 

1.5. Plan de dezvoltare personală ca manager 

 

Urmărirea permanentă a legislaţiei în domeniul învăţământului  

Participarea la sedintele de instruire cu directorii pe probleme de management educational  

organizate si desfăsurate la nivelul ISJ Ilfov; 
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2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

PUNCTE TARI      

- Bază materială cu mobilier şcolar modern, bine întreţinut 

- Existenţa laboratoarelor dotate cu echipamente şi mijloace didactice, tehnică informaţională şi de 

comunicare 

- Existenţa cabinetelor de medicină scolara si de consiliere psihopedagogică  

- Existenţa a trei laboratoare de informatică cu o reţea de calculatoare şi un server, conectate la 

Internet 

- Existenţa licenţelor pentru programele informatice 

-Existenţa unei biblioteci cu un mare fond de carte şcolară 

- Dotarea cu calculatoare conectate la Internet a seviciilor secretariat,contabilitate,  

- Existenţa terenului de sport şi a sălii de sport 

 

PUNCTE SLABE 

 

- Neglijenţă din partea unor elevi si a unor profesori în ceea ce priveşte păstrarea bunurilor 

Şcolii 

- Slaba implicare a unor profesori diriginti in amenajarea si intretinerea spatiilor de invatamant 

- Atitudine refractară a elevilor faţă de norme 

- Insuficienţa materialelor didactice necesare activităţii centrate pe elev 

 

OPORTUNITĂŢI  

- Caracterul de prioritate naţională a învăţământului 

- Transferul patrimoniului către administraţia locală 

- Completarea fondului de carte din bibliotecă şi adaptarea acestuia la programele şcolare 

- susţinere financiară mai puternica de la bugetul local 

 

AMENINŢĂRI  
- Dezinteresul unor cadre didactice pentru intretinerea bunurilor scolii; 

-Din cauza spatiului insuficient, unele cabinetele si laboratoare sunt utilizate  ca săli de clasă; 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

3.  RESURSE UMANE 
 

    La inceputul anului scolar 2016-2017 structura personalului unitatii scolare a fost urmatoarea :                           

- 28 profesori, din care :  titulari- 19 : 1 doctorat, 9 cu gradul didactic I, 3 cu grad II, 6 cu definitivat, 

9 profesori suplinitori calificati: -  1 cu grad didactic I, 2 cu gradul didactic II, 1 cu definitivat. 5 

debutanti 

-  6  personal didactic auxiliar 

-  8  personal nedidactic 

-  343 elevi 

 

3.1.Personalul didactic a fost incadrat dupa cum urmeaza : 

 
Nr. 

crt. 

Disciplina Titulari cu grade 

didactice 

Gr.I  Gr.II  Def.  Deb. 

Suplinitori calificati 

 

Gr.I  Gr.II.  Def.  Deb. 

Observatii 

1.  Lb. Romana  1                 1                       

2.  Matematica                     1 1  

3.  Fizica                                 1  

4.  Chimie 1   

5.  Biologie                                   1           

6.  Lb. Franceza           1                                                                           

7.  Lb. engleza           1                                  1                

8.  Istorie 1   

9.  Geografie 1  Metodist 

10.  Disc. Socio-umane                          

11.  Psiholog                     1                         

12.  Pedagogie                                    1  

13.  Ed. Fizica 1                           

14.  Educatie muzicala            I  

15.  Educatie plastica            I  

16.  Religie                                    1  

17.  Disc.economice 5         1       2            

(1dr) 

                                                Metodist, 

 

18.  TIC                     1                           

19.  Total 1-9       3       6  1       2         1           5  

28 – 19;  67.86 %  prof. titulari 

         Unitatea scolara functioneaza cu un efectiv de 27 profesori şi un maistru instructor, calificati. 

         Structura pe grade didactice a fost  următoarea: 

- doctorat – 1(3,57 % ) profesor 

      -     grad I = 10 cadre didactice ( 35,71%); 

- grad II =  5 cadre didactice (17,86%); 
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- definitivat =  7 cadre didactice (25%); 

- debutanti = 5 cadru didactic(17,86 %) ; 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURA PE GRADE DIDACTICE 
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II. EFICACITATE EDUCATIONALA 

 
1. CONCORDANTA DINTRE CURRICULUMUL NATIONAL SI OFERTA 

EDUCATIONALA  A  SCOLII 
 

 S-au intocmit urmatoarele CDS-uri si CDL-uri, in concordanta cu optiunile elevilor, cu 

nevoile de dezvoltare personala ale acestora si cu specificul unitatii de invatamant. 

La toate ariile curriculare s-au respectat prevederile Planului –cadru si programelor scolare.  

La filiera Vocationala,  profil Pedagogic , clasaa-IX-a, s-au realizat urmatoarele CDS- uri : 

« Geografie »- Extindere 

« Complemente de matematica » 

La filiera Tehnologica, profil Servicii s-au realizat urmatoarele CDL-uri,  

 “Design si estetica marfurilor”, clasa a-IX-a; 

 “Oferta turistica si preparate specifice judetului Ilfov” clasa a-IX-a,  

 “Activitati comerciale”- clasa a-X-a 

 “Preperate specifice si tip fast –food”;  

 “Invata! Dezvolta-te! Performeaza!”, anul I scoala profesionala;   

 

 

 

 

 

 

   

2. ELEVII 
 

2.1 Relatia cadru didactic-elev 

In cea mai mare parte relatia se bazeaza pe respect reciproc, conduita civilizata, colaborare si 

intelegere, afectivitate. 

Elevii sunt incurajati in dorinta de autodepasire, punctualitate, decenta , politete, conduita morala 

Majoritatea cadreleor didactice cultiva la elevi atmosfera de munca, respect reciproc, dorinta de 

autodepasire. 

Sunt si cadre didactice care au o comunicare defectuoasa  cu elevii, nu reusesc sa capteze 

atentia elevilor si, de aici, o serie de disfunctii in procesul de predare-invatare-evaluare. 
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2.2 Rezultatele invatarii 

 
Clasa Nr. 

elevi 

Nr. 

elevi 

ramasi 

Promovati Corigenti la: S. N. 

Total % 1 ob. 2 ob. 3 ob. 4 ob. >4 ob.  

IX 

 

74 74 50 67,57 4 3 3 1  13 

X 

 

51 51 31 60.78 6 6 2 1  5 

XI 

 

69 52 37 71,15 5 5 2   3 

XII 

 

62 59 40 67,8 7 6 3   3 

Total inv. 

liceal 

256 

 

235 158 67.09 22 20 10 2  24 

An I sc. 

Prof. 

33 

 

31 20 64,52 1     10 

An II sc. 

Prof. 

19 19 11 57,89 4     4 

Sc. Prof. 52 50 

 

        

Total inv. 

liceal si 

profesion

al scoala 

 

308 285 129  44 40 20 4  48 

An I     

Scoala 

postliceala 

36 26         

 

Promovabilitaate 

 

Clasa Elevi 

inscrisi la 

inc.an 

scolar 

Ramasi Promovati  

Total din care:  

5-

6.99 

 7-

8.99 

 9-10 

a-IX-a 

 

74 73 50 3  43  4 

a-X-a 

 

51 51 31 7  24   
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a-XI-a 

 

69 52 37 5  30  2 

a-XII-a 

 

62 59 40 9  28  3 

Total inv. 

Liceal 

256 235 158 24  125  9 

Total inv. 

Profesional 

 

52 50       
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Absente- Semestrul I An scolar 2016-2017 

 

Anul 

de 

studiu 

Nr. 

Elevi 

Total 

absente 

Din care: Total 

absente/ 

elev 

Din care: 

Motivate Nemotivate Motivate Nemotivate 

Total 

clsaIXa 

74       

Total 

cls aXa  

51       

Total  

XI 

69       

Total 

XII 

62       

Total 

inv. 

liceal 

256       

  Sc. 

Prof. 

 

51 

 

      

Total 

scoala 

307       
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Graficul absentelor pe niveluri 

 

 

Graficul numarului mediu de absente pe elev 
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2.4 Note la purtare 

 

Clasa Nr. 

elevi 

< 7 7-9.99 10 

  Absente Disciplina   

TOTAL  20  40  

a-IX-a  10  14  

a-X-a  4  5  

a-XI-a  2  1  

a-XII-a    13  

Sc. Prof.  4  7  
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2.5 Rezultatele la tezele cu subiect unic : 

 Matematica  

 

Clasa Nota 

1-1,99 

Nota 

2-2,99 

Nota 

3-3,99 

Nota 

4-4,99 

Nota 

5-5,99 

Nota 

6-6,99 

Nota 

7-7,99 

Nota 

8-8,99 

Nota 

9-

9,99 

Nota 

10 

aXIIa 

A 

3 0 1 5 5 4 5 2 1 0 

aXIIa 

B 

7 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

aXIIa 

C 

8 3 5 4 1 0 1 0 0 0 

Total 18 6 8 12 6 4 6 2 1 0 

 

 

Graficul rezultatelor obtinute la teza cu subiect unic 

Matematica 
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Limba si literatura romana  

 

Clasa Nota 

1-1,99 

Nota 

2-2,99 

Nota 

3-3,99 

Nota 

4-4,99 

Nota 

5-5,99 

Nota 

6-6,99 

Nota 

7-7,99 

Nota 

8-8,99 

Nota 

9-

9,99 

Nota 

10 

aXIIa 

A 

0 0 3 7 4 2 5 5 0 0 

aXIIa 

B 

1 6 7 3 0 0 0 0 0 0 

aXIIa 

C 

2 9 6 3 1 0 1 0 0 0 

Total 3 13 16 13 5 2 6 5 0 0 

 

 

 

Graficul rezultatelor obtinute la teza cu subiect unic 

Limba si literatura romana 
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3. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE SI COMISIILOR DE 

LUCRU 

 

3.1 COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE  “LIMBĂ ŞI COMUNICARE” 

Responsabil- prof. Cristea Florin 

Obiective Activitati 

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 

2. Utilizarea unor metode de lucru optime, 

secondate de evaluări formative şi 

sumative cu caracter compesator de 

natură ameliorativ-constructivă; 

3. Interes pentru perfecţionare şi 

autoperfecţionare; 

4. Imbunatăţirea 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; 

      7. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala 

si in scris; 

     8. Dezvoltarea unor reprezentari culturale; 

      9. Cultivarea interesului pentru studiul 

limbilor straine si a civilizatiei spatiului cultural 

anglofon 

Discutarea programei scolare si a bibliografiei ; 

 Elaborarea testelor initiale si finale ; 

 Selectarea si procurarea  manualelor si 

auxiliarelor curriculare; 

Evaluarea permanentă si pregatirea suplimentară 

a elevilor care  susţin bacalaureatul la disciplina 

limba si literatura română (clasele a-XII-a). 

Intocmirea planurilor remediale in vederea 

recuperarii lacunelor constatate in urma 

evaluarilor initiale ; 

Elaborarea graficului si tematicii pregatirii 

pentru examenul de bacalaureat ; 

Organizarea olimpiadei de limba romana, faza pe 

scoala; 

20.09.2016 - Ziua limbilor europene-prof. 

Ignatescu Olivia si Margarit Anda 

15.01.2016- Ziua Eminescu- prof. Cristea Florin 
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      ANALIZA SWOT 

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;  

 

Puncte slabe: 

- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; 

- prea putine  cercuri şcolare; 

- goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a-XII-a; 

- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise; 

 

PLAN REMEDIAL-ARIA CURRICULARA LIMBA SI COMUNICARE 

-Dezvoltarea atitudinii pozitive de relationare in grup. 

- Încercarea de a atrage cât mai mulţi elevi spre studiul aprofundat al literaturii române şi al limbilor 

moderne. 

- Stimularea gustului pentru lectură. 

- Implicarea elevilor în activităţi atractive care să le îmbogăţească cunoştinţele şi să le dezvolte 

vocabularul. 

- Folosirea mijloacelor audio-vizuale în învăţatea limbilor moderne şi în cunoaşterea subiectelor 

unor opere literare. 

- Reducerea absenteismului prin folosirea unor modalităţi persuasive referitoare la importanţa 

parcurgerii cursurilor liceale. 
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- Dotarea suplimentară a cabinetului cu CD/DVD-uri care să conţină materiale / opere ale literaturii 

române, engleze şi franceze. 

- Realizarea unor activităţi interdisciplinare. 

- Realizarea pregătirii suplimentare a elevilor pentru examenul de Bacalaureat. 

-Imbunatatirea frecventei elevilor . 

-Perfectionarea metodelor utilizate de profesori la clasa. 

-Insusirea temeinica a notiunilor teoretice si formarea unor abilitati practice. 

-Pregatirea psihologica a elevilor care sustin examenul de bacalaureat. 

 

3.2 COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE  

,,MATEMATICA SI STIINTE’’- responsabil prof. Toader Radulescu Ioana Meletina 

 

Comisia metodica a inceput anul scolar cu un efectiv de 5 membri. 

In ceea ce priveste obiecivele propuse pentru sem I al anului scolar2016-2017, prevazute in 

programul managerial si in planul de activitati al comisiei metodice, s-au realizat urmatoarele: 

 PROIECTAREA ACTIVITATII 

  -s-au intocmit planificarile calendaristice si s-au elaborat  planurile unitatilor de invatare in 

conformitate cu prevederile programelor scolare si ale metodologiilor aflate in vigoare; 

- s-au predat la termen aceste documente scolare, respectand indicatiile metodice furnizate de catre 

responsabilul comisiei metodice; 

- s-au elaborat  fise de lucru necesare unei bune desfasurari a demersului didactic; 

-s-au elaborat  testele de evaluare initiala , continua/formative si finala/sumativa, precum si baremele 

de corectare si notare, adaptand permanent procesul instructiv-educativ in functie de rezultatele 

acestor testari, pentru a perfectiona  demersul didactic; 

-s-a realizat proiectarea activitatilor didactice si in format electronic, utilizand elemente specifice 

tehnologiei informatiei si a comunicatiilor;documente in format Microsoft Word si Excel; 

-s au proiectat si derulat unele activitati extracurriculare in stransa corelare cu obiectivele curriculare 

si institutionale(ex.ziua educatiei, ziua liceului etc.) 
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REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE 

-predarea la clasa s-a facut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor,prin urmarirea 

permanenta a obtinerii performantei scolare; 

-in procesul instructiv-educativ s –au utilizat metode si strategii didactice capabile sa stimuleze 

implicarea activa, gandirea elevului si  sa-i formeze deprinderi de studiu-invatarea prin proiect, 

investigatia sau portofoliile; 

-s –a promovat studiul individual si lucrul in echipa in cadrul proiectelor educationale derulate de 

catre elevi(ex. La clasele a XI a ultima nota a fost pusa in urma unui mic proiect intitulat “Invat cand 

ii ajut pe ceilalti”) 

EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII 

-s –au elaborat si aplicat teste, precum si bareme de corectare si notare, in vederea realizarii 

evaluarilor initiala, continua si sumativa, avand ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltarii 

cunostintelor,aptitudinilor, valorilor si competentelor elevilor, gradul in care au fost realizate precum 

si ameliorarea si dezvoltarea calitativa permanenta a procesului instructiv-educativ; 

-s-a realizat notarea ritmica a elevilor, in conformitate cu prevederile documentelor scolare aflate in 

vigoare. 

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

-s-a realizat consilierea permanenta a elevilor; 

-s a realizat programul de pregatire suplimentara cu elevii claselor a XII a in vederea pregatirii 

examenului de bacalaureat; 

-programele de pregatire suplimentara cu elevii capabili sa obtina performante scolare deosebite, 

precum si activitatile de remediere scolara au fost desfasurate in scoala si au fost consemnate in 

condica profesorilor 

MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PERSONALE;CONTRIBUTIA LA 

DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITATII SCOLARE 

-am participat la cursul “Managementul Educational” curs sustinut de CCD BUCURESTI; 

-am participat la cursul “TIC-initiere”, curs sustinut de CCD ILFOV; 

-am participat la sedintele organizate in vederea scrierii unui Proiect Erasmus +K1, (CCD ILFOV), 

in urma carora am reusit sa depunem proiectul intitulat IN-FOR EUROPE. 

-am participat la consiliile profesorale si la sedintele de comisie metodica (toti membrii comisiei) 
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-am participat la consfatuirile organizate de catre ISJ ILFOV cu inspectorii de specialitate 

-am fost institutia gazda cand s a infiitat Asociatia de matematica-filiala Ilfov 

-am realizat un parteneriat cu JA ROMANAIA 

-am realizat un optional la matematica intitulat “Complemente de matematica”sustinut la clasa a IX 

a pedagogic; 

-am colaborat cu ISJ ILFOV in vederea elaborarii subiectelor pentru teza cu subiect unic sustinuta de 

elevii claselor a XII a; 

-am avut o relatie de colaborare si comunicare permanenta cu celelalte cadre didactice, cu 

conducerea unitatii de invatamant , dar si cu elevii si parintii acestora(toti membrii comisiei); 

-am realizat si actualizat portofoliile personale , ori de cate ori au aparut modificari si noi achizitii 

profesionale; 

-am incheiat un parteneriat cu Liceul Pedagogic din Bacau; 

-am initiat Campania de voluntariat inaintea Craciunului intitulata’Invata-ti inima sa faca bine!” 

-am organizat olimpiada de matematica faza pe scoala; 

-am sustinut in fiecare luna cate un referat stiintific in cadrul comisie; 

-am elaborat un grafic de interasistente in cadrul comisiei; 

 

 

3.3 COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE “OM SI SOCIETATE  „ 

Responsabil, prof. Pauna Cristian Ion Vasile 

 

 

         Comisia metodica a ariei curriculare “Om si societate” si-a desfasurat activitatea pe baza unui 

plan operational cu obiective, masuri si  termene clare. 

           Obiectivele generale pentru semestrul I au fost : 

- Transformarea procesului invatarii intr-unul creativ, activ, antrenant si atractivpentru elevi 

- Schimb de experienta prin schimb de experienta la orele de curs si educative, cu focalizare pe 

predare interactiva, cai de individualizare a invatarii 

- Perfectionarea cadrelor didactice pe componenta managementului de proiect ; 
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             Obiective specifice : 

- Dezvoltarea atitudinilor pro-active in viata sociala si personala ; 

- Insusirea valorilor morale autonome, atitudinilor si comportamentelor specifice si 

responsabile din punct de vedere civic, precum si dezvoltarea capacitatii de integrare activa 

in grupuri socio-culturale si profesionale diferite ; 

- Antrenarea gandirii prospective prin intelegerea rolului istoriei in viata prezenta si ca factor 

de predictiea schimbarilor ; 

- Asumarea diversitatii etnice, sociale, religioase si culturale ; 

Activitati desfasurate : 

- toate cadrele didactice au realizat proiectarea didactica pa baza curriculum-ului fiecarei 

discipline ; 

-  s-au aplicat testele initiale , s-au analizat rezultatele obtinute, s-au intocmit planuri remediale 

pentru clasele cu rezultate slabe ; 

- s-au selectat elevii capabili de performanta si s-au efectuat ore de pregatire suplimentara in 

vederea participarii la concursuri scolare ; 

- membrii comisiei au participat la consfatuirile cadrelor didactice si la cercurile pedagogice 

organizate la nivel local si judetean ; 

Activitatea membrilor catedrei s-a concretizat in participari la concursuri, comemorari de 

evenimente istorice, sarbatorirea unor evenimente importante : 

Activitati metodice : 

  « 1 Decembrie 1918- Marea Unire » ; 

 « 24 Ianuarie- Unirea Principatelor Romane » ;  

  « Lectie demonstrativa Religie, peot prof. Feraru Ionut Eduard 

 

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari: 

      -     Atingerea obiectivelor propuse in planul managerial; 

      -     Implicarea activa a cadrelor didactice in realizarea activitatilor si sarcinilor propuse; 

 

Puncte slabe: 

 Utilizarea slaba a metodelor alternative de invatare pentru trezirea interesului pentru 

disciplinele din aria curriculara; 

 Interesul scazut al elevilor pentru activitatea scolara; 



26 

 

 

Oportunitati: 

 Utilizarea eficienta a mijloacelor de invatamant; 

 Dezvoltarea competentelor de comunicare, de formare a propriei opinii; 

 Utilizarea metodelor active-participative; 

Amenintari: 

 Lipsa motivatiei pentru o anumita disciplina; 

 

 

 

 

3.4 COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE “TEHNOLOGII” 

- responsabil prof. Nina Mihai 

 

 

Domeniul 

 

Activitati 

Curriculum 

 

 

 

 

Resurse umane 

Elaborarea ofertei educationale pentru anul 

scolar 2017-2018 

Selectia manualelor 

Elaborarea, aplicarea si analiza testelor 

predictive 

Curs de perfectionare “Management si leadership 

educational”- prof. Mihai Nina, Stoica Mihaela, 

Minzu Daniela 

Proiect JOBS 

Proiect Erasmus+ 

Inscrieri grade didactice 

Lectii demonstrative: Mihai Nina, Minzu 

Daniela 

Interasistente 

Elaborarea tematicii pentru examenul de 

certificare a competentelor profesionale 

Pregatire pentru olimpiada interdisciplinara 
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3.5 COMISIA DIRIGINTILOR 

- responsabil prof. Nicoleta Petrovschi 

 

 

La începutul anului şcolar 2016-2017 s-a întocmit „Planul managerial”, în care au fost 

menţionate obiectivele care vor fi urmărite în decursul celor două semestre de către Comisia 

diriginţilor. 

În derularea activităţilor pe semestrul I s-a ţinut seama de priorităţile în realizarea, în bune 

condiţii, a procesului instructiv-educativ pentru atingerea obiectivelor stabilite. Astfel, în primele 

săptămâni de şcoală, cadrele didactice din componenţa comisiei au elaborat planificările 

calendaristice respectând programa şcolară pentru Aria curriculară Consiliere şi Orientare. 

Întocmirea graficelor de desfăşurare a şedinţelor şi a orelor de consultaţie cu părinţii, a 

constituit un alt obiectiv al activităţii comisiei, care a fost atent monitorizat la începutul semestrului. 

În cursul semestrului, cadrele didactice din componenţa comisiei au respectat graficul de 

desfăşurare a şedinţelor cu părinţii, iar în unele situaţii obiective, acestea au fost reprogramate. 

Ordinea de zi a şedinţelor cu părinţii a cuprins, printre altele: 

-prelucrarea Regulamentului de ordine interioară; 

-alegerea Comitetului de părinţi; 

-anunţarea rezultatelor la testările iniţiale; 

-absenteismul şi măsuri pentru combaterea lui; 

-situaţia la învăţătură şi disciplină. 

În cadrul şedinţelor cu părinţii, în cazul claselor terminale, diriginţii au prezentat metodologia 

de desfăşurare a examenului de bacalaureat şi a examenului de certificare a competenţelor 

profesionale, punând accent pe probele pe care urmează să le susţină elevii şi notele, respectiv 

media, de promovare. 

În cadrul şedinţelor cu părinţii, atât pe clasă, cât şi la şedinţa pe şcoală, s-a pus accentul pe 

colaborarea mai strânsă dintre profesorii diriginţi şi părinţi pentru a ajuta elevii să facă faţă cerinţelor 

şcolii şi pentru a obţine performanţele dorite. 

Şedinţa cu părinţii din şcoală a avut ca ordine de zi, printre altele: 

-situaţia la învăţătură şi disciplină 
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-pregătirea pentru bacalaureat 

-strategia anticorupţie. 

Cadrele didactice din componenţa comisiei au mobilizat elevii pentru a participa împreună cu 

acestea la „Balul bobocilor”, având ca scop dezvoltarea socială şi psihologică a elevilor. 

Un alt aspect urmărit de către Comisia diriginţilor  a fost prevenirea violenţei în şcoală. 

Astfel, fiecare abatere disciplinară a fost discutată în Consiliul profesoral al clasei şi sancţionată, iar 

cazurile mai grave au fost aduse la cunoştinţa Consiliului profesoral al şcolii luându-se măsurile 

regulamentare.  

În cadrul activităţilor planificate pe semestrul I la nivelul comisiei, au fost şi colaborările cu 

Cabinetul psihologic. Astfel, s-au stabilit stilurile individuale de învăţare ale elevilor pe baza unei 

testări realizată de consilierul şcolii, prof. Rotboşean-Lospă Lăzărina. 

În semestrul I s-a desfăşurat activitatea O.S.P., planificată pentru semestrul I de către comisia 

diriginţilor în colaborare cu consilierul şcolar, cu tema „Comunicarea prin limbaj, vestimentaţie, 

postură şi atitudine la un interviu de angajare”. La această activitate au participat elevii claselor a IX-

a şi a XII-a , însoţiţi de diriginţii acestora. Elevii au realizat afişe cu ţinute potrivite pentru un 

interviu, fiind îndrumaţi de consilierul şcolar şi diriginţii acestora. 

Au continuat colaborările consilierului şcolar cu diriginţii, pe diferite teme de interes pentru 

elevi. Discuţiile purtate au fost constructive şi s-au desfăşurat într-un cadru adecvat. Metodele 

didactice folosite au fost cele participative, antrenând colectivul de elevi, şi ca urmare colaborarea a 

fost considerată reuşită. Ne propunem continuarea colaborării şi pe semestrul al doilea. 

Alt aspect urmărit de către Comisia diriginţilor a fost colaborarea dintre profesorii diriginţi ai 

claselor terminale cu profesorii care predau disciplinele de bacalaureat în ceea ce priveşte prezenţa 

scăzută a elevilor la orele de pregătire suplimentară şi informarea părinţilor cu privire la acest aspect. 

În semestrul I au fost efectuate inspecţii la orele de dirigenţie de către responsabila Comisiei 

diriginţilor. În urma inspecţiilor au fost întocmite fişele de asistenţă pentru toate cele şapte  ore 

asistate ( IX A, B; X A, B; XI A, C; XII A)  şi s-au desprins următoarele concluzii:    

-au fost abordate teme în concordanţă cu programa şcolară pentru Aria curriculară Consiliere 

şi Orientare şi cu nevoile elevilor; 

-s-a observat o bună participare a elevilor la aceste ore, unii devenind chiar mai activi decât 

la orele de specialitate; 

-s-au folosit diverse materiale didactice, toate adaptate la particularităţile de vârstă ale 

elevilor. 
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Celelalte inspecţii au fost amânate pentru semestrul al doilea.  

În concluzie, activitatea desfăşurată de Comisia diriginţilor pe semestrul I a reprezentat un 

element catalizator al procesului instructiv-educativ din liceu atingân- du-se obiectivele din Planul 

managerial. Comisia îşi propune continuarea colaborării între membrii echipei şi pe semestrul al 

doilea pentru realizarea tuturor obiectivelor, precum şi diversificarea activităţilor şi a metodelor 

utilizate pentru a creşte randamentul şcolar şi performanţele elevilor. 

  

 

  

 

 

 
 

 

3.6 COMISIA PENTRU ACTIVITATI EDUCATIVE 

- responsabil prof. Stoica Mihaela 

Obiective Activitati 

 Diversificarea şi creşterea calităţii 

acţiunilor educative şcolare şi 

extraşcolare, astfel încât să fie angrenate 

toate domeniile educative (civic,ecologic, 

pentru sănătate, rutier etc.) 

 Imbunatatirea imaginii scolii  prin 

folosirea tuturor instrumentelor de 

promovare. 

 

 Formarea şi dezvoltarea elevilor prin  

implicarea acestora în activităţi de educaţie 

alternativă, prin  realizarea de activităţi care 

să dezvolte creativitatea elevilor şi spiritul de 

obsevaţie asupra realităţilor exterioare şi 

interioare 
 

 

 Implicarea in activităţi care să dezvolte 

capacităţi de autocunoaştere, competiţie, 

cooperare, solidaritate 

 Haloween-  octombrie 2016-  prof. Ignătescu 

Olivia.  

 Activitate SNAC-“Saptamana legumelor si 

fructelor”- prof. Rotbosean Lospa Ioana 

Lazarina.   

 Festivalul “Culorile Toamnei”- octombrie 

2016  la Centrul Cultural Buftea. 

 Sesiune de informare Eurodesk-  în care s-

au prezentat  informaţii despre portalul 

European pentru tineret Eurodesk si despre 

facilitatile utilizarii portalului (mobilitati in 

strainatate, burse, finantari). Informarea 

elevilor a fost facută de către prof. Stoica 

Mihaela.  



30 

 

 

 

 

 Balul Bobocilor- noiembrie; coordonatori;  

prof. Stoica Mihaela şi   bibliotecar Costache 

Florica; 

 Ziua Educatiei- prof. Mirela Ilie. 

 Ziua Liceului - către prof. Mirela Ilie si prof. 

Ioana Toader-Radulescu. 

 Vizita studentilor de la Facultatea de 

psihologie şi ştiinţele educaţiei, din cadrul 

Universităţii Bucuresti, cu scopul de a stabili 

un contact între elevii de la profilul 

pedagogic şi studenţii de la pedagogie în 

vederea stimulării motivaţiei pentru învăţare 

a elevilor; 

 Activitate SNAC- “Săptămâna lucrurilor 

donate”. Coordonator-  prof. Rotboşean 

Lospa Ioana Lăzărina; 

 1 Decembrie-ZiuaNationala a Romaniei- 

colectivul de profesori a participat la 

festivitatea de 1 Decembrie desfașurată in 

fața Primăriei orașului. 

 

 Decembrie-“Colinda de Crăciun”- prof 

Ioana Toader-Radulescu  şi colectivul clasei 

a IX-a A. 

 Decoraţiuni şi felicitări de Crăciun- prof. 

Olivia Ignătescu;  

 Decembrie- “Festivalul colindelor de 

Crăciun”- activitatea s-a desfăşurat la CCD 

Ilfov, coordonator preot Ionut Feraru. 

 Moment Eminescu- prof. Cristea Florin, 

prof. Toader-Radulescu Ioana, bibl. Costache 

Florica; 
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  24 Ianuarie-Mica Unire-  prof Pauna-

Cristian Ion Vasile  

 Concursul de poezie –„Floare Albastra” 

desfasurat la Centrul cultural Buftea . Elevii 

liceului au obtinut un premiu II la secţiunea 

creaţie şi două menţiuni, la secţiunea interpretare. 

Coodonator -  prof. Cristea Florin. 

 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari: 

 Diversitatea programului de activităţi educative; 

 Buna colaborare dintre coordonatorul programelor școlare, estrașcolare și colectivul de 

profesori al liceului; 

 Existența unei baze matriale solide;  

 Rezultate bune ale copiilor la manifestările educative locale, judeţene, regionale; 

Puncte slabe: 

 Slaba implicare a parințior în activitățile școlii, deziteresul multora dintre ei față de soarta, 

anturajul și preocupările copiilor lor;  

 Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte 

educaţionale interdisciplinare. 

 Absenteismul și numărul mare de absențe, care aduce cu sine participarea unui numar mai 

redus de elevi la activități. 

Oportunități: 

 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii; 

 Existenta parteneriatelor; 

 Deschiderea pe care consilierul liceului a aratat-o față de problemele elevilor; 

 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi 

asumarea de roluri. 

Amenințări: 

 Lipsa de interes a unor profesori în desfășurarea activităților extrașcolare; 

 Exemplul negativ al străzii şi internetului; 

 Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală; 
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3.7 COMISIA PENTRU FORMARE CONTINUA SI DEZVOLTARE 

PROFESIONALA 

- responsabil prof. Minzu Daniela 

Obiective Activitati 

Construirea unui sistem infomational de 

colectare si raportare bazat pe pasi procedurali 

standard 

- actualizarea bazei de date privind situatia 

perfectionarii şi formarii continue; 

- actualizarea fiselor individuale de formare 

continua si dezvoltare profesionala  

- afisarea la avizierul comisiei a metodologiei de 

perfectionare prin grade didactice in anul scolar 

2016 – 2017; 

-afisarea la avizierul comisiei a ofertei de 

perfectionare  CCD Ilfov pentru anul scolar 2016 

– 2017; 

 

 

Promovarea activitatilor instructiv-educative 

bazate pe metode activ participative, pe 

demersuri educaticationale inter si 

transdisciplinare, diferentiate, stabilite conform 

nevoilor educationale individuale si/sau colective 

ale elevilor 

 

- participarea la activitati metodice la nivelul 

unitatii de invatamant si la nivel judetean (lectii 

demonstrative, referate, cercuri pedagogice etc)  

Asigurarea accesului la formarea continua si 

perfectionarea cadrelor didactice: grade 

didactice, formarea continua obligatorie, formari 

prin CCD, mentorat, educatie permanenta, 

formari prin proiecte comunitare  

- participarea la  cursul de formare ”Management 

educational” –octombrie- noiembrie 2016 (90 

ore, 30 credite) a profesorilor: Mihai Nina, 

Minzu Daniela, Stoica Mihaela, Radulescu 

Toader Ioana Meletina, Ignatescu Olivia 

- sustinere inspectii  in vederea participarii la 

examenele de grad didactic:  prof. Radulescu 

Toader Ioana Meletina, Petcu Mona Maria si 

Stoica Mihalea – grad didactic II  

- participarea la Sesiunea de informare – 

Oportunitati  de finantare prin proiecte 

educationale europene, 6 dec. 2016, CCD Ilfov, 

prof. Radulescu Toader Ioana Meletina si Stoica 

Mihaela 

Măsuri de îmbunătățire:  

- Motivarea profesorilor pentru participarea la cursuri de formare continua;  

- Cresterea numarului de profesori inscrisi la grade didactice; 

- Cresterea calitatii activitatilor desfasurate la nivelul comisiilor metodice. 
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4.  ACTIVITATEA CONSILIERULUI SCOLAR 
- prof. Rotbosean Lospa Ioana Lazarina 

  

 Activitatea consilierului scolar a constat in consiliere individuala si de grup, atat pentru elevi 

cat si pentru parinti , cu o problematica specifica invatamantului liceal: absenteism, violenta, trafic 

de fiinte umane, comunicare profesor-elev, orientare scolara si profesionala. 

S-au intocmit fise individuale pentru elevi, parinti si cadre didactice. 

 S-au aplicat chestionare pentru identificarea stilurilor individuale de invatare ale elevilor claselor a-

IX-a, pentru monitorizarea fenomenului absenteismului, abandonului scolar, pentru formarea 

competentelor in domeniul vietii personale. 

Activitatile concrete realizate in semestrul I, an scolar 2015-20156 sunt urmatoarele: 

1. Consiliere psihologică individuală:  

a. Nr. elevi consiliaţi 32 Nr. de şedinţe de consiliere cu copiii/elevii 25 

b. Nr. părinţi consiliaţi 25 Nr. de şedinţe de consiliere cu părinţii 4 

c. Nr. cadre didactice consiliate 23 Nr. de şedinţe de consiliere cu cadrele didactice 12 

 

2. Consiliere psihologică de grup:  

a. Nr. copii/elevi 

consiliaţi 
 Nr. de grupuri de copii/elevii 18 

Nr. de şedinţe de consiliere cu 

copiii/elevii 
15 

b. Nr. părinţi 

consiliaţi 
- Nr. de grupuri de părinţi - 

Nr. de şedinţe  de consiliere cu 

părinţii 
- 

c. Nr. cadre didactice 

consiliate 
24 

Nr. de grupuri de cadre 

didactice 
3 

Nr. de şedinţe de consiliere cu 

cadrele didactice 
3 

h. Nr. grupuri adult-

elev 
7 

Nr. de persoane consiliate în 

grup tip adult-elev 
16 

Nr. de şedinţe de consiliere cu 

adult-elev 
14 

 

3. Consiliere pentru carieră (OŞP): 

a. Nr. elevi consiliaţi individual 464 Nr. de şedinţe individuale de consiliere cu 

elevii 

12 

b. Nr. elevi consiliaţi în grup  123 Nr. de şedinţe de consiliere în grup 6 

 

4. Consilieri colective : 
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 Nr.total 

activ. 

Nr.total 

benef. 

Tematica abordată 

Nr. consilieri colective la orele de 

dirigenţie 

26 275 

Autocunoaștere, Dezvoltare personală, Prevenirea 

consumului de alcool, tutun, droguri, Prevenirea 

abandonului și absenteismului școlar, Comunicare, 

Prevenirea conflictelor, managementul emoţiilor,  

OSP, prevenirea violenţei, indisciplinei şi pregătirea 

pentru examene, Traficul de persoane, Ziua 

Mondială a Alimentației, Stiluri de învățare 

Nr. şedinţe/lectorate cu părinţii la 

care a participat consilierul 

16 136 

Tehnici eficiente de disciplinare a preșcolarilor, 

Comunicarea cu preșcolarul, Prevenirea violenţei, 

indisciplinei, absenteismului, abandonului şcolar, 

disciplinarea pozitivă, promovarea activitatii 

consilierului școlar 

 

5. Implicarea în proiecte și programe/ Implementarea unor programe specifice strategiei CJRAE ILFOV:   

                        

Nr. 

crt

. 

Titlul 

proiectului / programului 

Calitatea 

(inițiator, 

participant, 

colaborator) 

Tipul 

(local, regional, 

național, 

european) 

Finanțare (bifaţi): 

Locație 
Grup 

țintă 

Durata 

(luni) 

Fără 

finanț

are 

Finanț

are 

propri

e 

Finanț

are 

extern

ă 

1 Program de 

prevenţie/ameliorare 

a violenţei din 

mediul şcolar 

colaborator Regional 

CJRAE 

 x  Clase IX-XII  An 

şcolar 

2 Program de 

prevenţie/ameliorare 

a absenteismului 

școlar 

colaborator Regional 

CJRAE 

 x  Clase IX-XII An 

şcolar 

3 Program de 

prevenţie a 

abandonului şcolar 

colaborator Regional 

CJRAE 

 x  Clase IX-XI An 

şcolar 
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4 Programe de 

prevenţie a 

comportamentelor 

de risc 

colaborator Regional 

CJRAE 

 x  Clase IX-XII An 

şcolar 

5 Program de 

prevenţie consum 

substante 

colaborator Regional 

CJRAE 

 x  Clase IX-XI An 

şcolar 

6 Program de 

prevenţie a traficului 

de fiinţe umane 

colaborator Regional 

CJRAE 

 x  Clase IX-XI Sem I 

7 Program de orientare 

școlară, 

profesională/ studiu 

OSP 

colaborator Regional 

CJAP 

 x  Clase XII An 

şcolar 

8 Program de 

dezvoltare personală 

a elevilor 

colaborator Regional 

CJAP 

 x  Clase IX-X An 

şcolar 

 

5.1.Program de prevenţie/ameliorare a violenţei din mediul şcolar (pe baza Strategiei nationale, a 

Strategiei ISJ Ilfov, a Planului operaţional al CJRAE şi CJAP Ilfov)- cercetare la nivelul CSAP-urilor/aplicare 

instrumente de cercetare, centralizare la nivel CJAP; raport cercetare, plan de măsuri;  

Descriere etape, activitati, rezultate partiale, rezultate finale 

Informare privind cauzele şi condiţiile manifestării violenţei în scoli în urma studiului diagnostic 

Prelucrarea regulamentului şcolar 

Informare în domeniul legislativ: elevi, cadre didactice, părinţi 
Program de prevenire şi combatere a  violenţei în şcoală  

Prezentări PPT, distribuirea de pliante, concurs de desene, tema „STOP VIOLENŢA”   

Rezultate parţiale: 

Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive.  

Consiliere de grup şi consiliere clasă. 

Consiliere profesori – managementul clasei prin analiza antecedentelor şi consecinţelor. 

Realizarea de pliante 

Dezbateri si prezentări ppt în parteneriat cu profesorul diriginte – clasele a IX- a și a X-a 

Concurs de afişe – Stop violenței – clasele IX 

Prelucrarea regulamentului şcolar  

Promovarea activităţilor CSAP în cadrul şedinţelor cu părinții, fiind dezbătute o serie de teme privind 

aplanarea conflictelor, comunicare eficientă, abordarea cu prioritate a tematicii educatiei nonviolente.  
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Activitati concrete  centrate pe   violenţa în şcoală : 

Violenta - context 
Număr de cazuri de : 

 

Violenţă între… …violență verbală …violență fizică 
…abuz emoțional 

(violență psihologică) 

…elev-elev 12 2 0 

…elev-profesor 3 0 0 

…părinte-profesor 0 0 0 

(alte cazuri)parinte -elev 1 1  

 

Descriere sintetică a activităţilor: Şedinţa cu părinţii şi Consiliere individuală 

-context: Identificarea cauzelor generatoare ale violenţei în mediul şcolar şi diminuarea conflictelor;  
-cauze: Eşec şcolar-repetenţie, familii monoparentale, dezinteresate de situaţia şcolară 

-efecte: nerespectarea regulamentului şcolar, perturbarea procesului de învăţare 

-intervenţii/plan de intervenţie: informarea factorilor responsabili: părinţi, diriginţi, consiliere de grup, 

consiliere adult-copil, stabilirea regulilor familiei, supraveghere permanentă din partea familiei, 

-monitorizare plan de interventie: colaborarea permanentă cu profesorul diriginte, părinţi, director 

-rezultate: ameliorarea comportamentelor agresive, aplanarea conflictului 

5.2.Program de prevenţie/ameliorare a absenteismului școlar– studiu diagnostic la nivelul CSAP-urilor, 

centralizare la nivel CJAP; raport studiu; plan de măsuri; 

Descriere etape, activitati, rezultate partiale, rezultate finale 

Cunoaşterea şi prevenirea fenomenului de absenteism şi abandon şcolar;  

Consilierea elevilor aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar;  

Consilierea părinţilor care au copii ce absentează nemotivat;  

Identificarea surselor de stres şcolar, dezvoltarea stimei de sine a elevilor şi construirea unei imagine de sine 

pozitivă prin autocunoastere şi dezvoltare personală;  

Conştientizarea reacţiilor la stres a actorilor implicaţi în procesul de absentare, consitituirea unei imagini de sine 

pozitivă, dezvoltarea capacităţii de apreciere şi utilizare a potentialului propriu al elevilor;  

Rezultate parţiale: 

Comunicarea eficientă şi în timp util a cazurilor de delincventă juvenilă înregistrate în unităţile de 

învăţământ, în vederea consilierii elevilor de către prof. Consilier şcolar 
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Comunicarea eficientă şi în timp util a cazurilor de absenteism în unităţile de învăţământ, în vederea 

consilierii elevilor de către prof. consilier şcolar  

Consiliere individuală 

Promovarea activităţilor CSAP în cadrul şedinţelor cu părinţii şi consiliile profesorale 

Şedinţă de lucru în comisiile diriginţilor, combaterea absenteismului şi programe educative 

 

 

Activitati concrete  centrate pe   prevenire/ameliorare absenteism : 

 

Descriere sintetica a activitatilor: Consiliere individuală elev 

 

-context: Consilierea individuală elev ce absentează nemotivat 

-cauze: Frica de eșec, de asumare a acțiunilor proprii, stimă de sine scăzută, lipsa comunicării în mediul 

familial 

-efecte: etichetare din partea profesorilor și elevilor, accentuarea tensiunilor în familie, eșec școlar 

-interventii/plan de interventie: consiliere individuală, promovarea unor atitudini şi comportamente 

responsabile 

-monitorizare plan de interventie: colaborarea cu diriginţii 

-rezultate: asumarea parțială a unor acțiuni, înțelegerea necesității participării la ore în atingerea 

obiectivelor propuse în plan profesional 
 

5.3.Program de prevenţie a abandonului şcolar - cercetare la nivelul CSAP-urilor; centralizare la nivel CJAP; 

Descriere etape, activitati, rezultate partiale, rezultate finale 

 

 

Unitatea scolara Nr cazuri Cauze 

Liceul Tehnologic Barbu A. 

Știrbey 

1 Frica de eșec, stimă de sine scăzută, lipsa 

comunicării în mediul familial 

   

Cunoaşterea şi prevenirea fenomenului de absenteism şi abandon şcolar;  

Consilierea elevilor aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar; 
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Activitati concrete  centrate pe   prevenire/ameliorare abandon  şcolar :  

Unitatea scolara Nr cazuri Cauze 

Liceul Tehnologic Barbu A. 

Știrbey 

2 Dezinteresul părinţilor faţă de învăţământ/copil, 

rezultate foarte slabe la învățatura, anturaj 

nefavorabil 

   

 

Descriere sintetica a activitatilor: Consiliere individuală elev, ședinţe cu părinții 

-context: Consilierea individuală, ședințe cu părinții 

-cauze: prietenii nefaste, conflicte cu colegii, dezinteresul părinţilor faţă de învăţământ/copil 

-efecte: eşec/abandon şcolar 

-interventii/plan de interventie: consiliere individuală, promovarea atitudini şi comportamente responsabile, 

prezentarea în ședințele cu părinții a principalelor cauze ale abandonului școlar și a rolului familiei în succesul 

școlar al elevilor 

-monitorizare plan de interventie: colaborarea cu diriginții 

-rezultate: diseminarea informației  

 

 

5.5.Programe de prevenţie a comportamentelor de risc- proiectate și realizate la nivel de CSAP, adaptate la 

problematica specifică a elevilor;   

Descriere etape, activitati, rezultate partiale, rezultate finale 

Colaborarea prin parteneriate cu instituţii care pot interveni şi sprijini campania de prevenire, reducere a 

absenteismului/abandonului şcolar. 

Rezultate parţiale: 

Elaborarea planului de activitate pentru Program de prevenire şi combatere a abandon 

Promovarea activităţilor CSAP în cadrul şedinţelor cu părinţii şi consiliile profesorale 

Şedinţă de lucru în comisiile diriginţilor, combaterea abandonului şi programe educative 

Realizarea de materiale informative (pliante, broşuri, afişe etc.) destinate elevilor, părinţilor, profesorilor şi care 

să evidenţieze cauzele şi consecinţele comportamentelor de risc în planul sănătăţii psihice, fizice, al atitudinilor 

şi comportamentelor, în plan instituţional şi social.  

Realizarea unui studiu diagnostic privind comportamentele de risc 

Dezbateri, work-shopuri pe tema efectelor comportamentelor de risc asupra sănătăţii fizice şi psihice.   

Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor de risc (consum de droguri, 
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Activitati concrete  centrate pe   prevenţie comportamente de risc:  

 

alcool, tutun, ierburi etnobotanice, HIV/SIDA, alimentaţie nesănătoasă, sedentarism etc).  

Monitorizarea cazurilor identificate.  

Introducerea în programarea orelor de dirigenţie a unor teme centrate pe dezvoltarea abilităţilor care  

au un rol protector asupra sănătăţii fizice, cognitive, emoţionale şi sociale.  

Activităţi de optimizarea a comunicării cu familia în vederea prevenirii comportamentelor de risc: participare la 

şedinţele cu părinţii, lectorate, dezbateri, focus-grup-uri, etc.  

 

rezultate partiale: 

 Program de prevenire şi combatere a comportamentelor de risc – colaborarea cu profesorii diriginţi pentru 

realizarea unor activităţi de informare privind pericolul drogurilor, alcool, tutun 

Promovarea activităţilor CSAP în cadrul şedinţelor cu părinţii şi consiliere clasă 

Unitatea scolara Nr sedinte Tematica 

Liceul Tehnologic Barbu A. 

Știrbey 

12 Ziua Mondila a Alimentatiei- Mănânci sănătos? 

Consumul de alcool, fumat, etnobotanice 
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Descriere sintetica a activitatilor: Consiliere clasă 

-context: vulnerabilitatea adolescentului faţă de comportamentele de risc (consumul de droguri, ierburi 

etnobotanice, fumat, consum de alcool, HIV/SIDA, regim de viață nesănătos) 

-cauze: adolescentul este tentat să încerce senzaţii şi experienţe noi, să adopte un comportament 

nonconformist, familii dezorganizate 

-efecte: îmbolnăvire şi comportamente de risc asociate 

-interventii/plan de interventie: campanii de informare, participarea la orele de dirigenţie cu tematică 

-monitorizare plan de interventie: colaborarea cu diriginţi 

-rezultate: parţiale, înțelegerea necesității adoptării unui stil de viață echilibrat 

5.8.Program de prevenţie a traficului de fiinţe umane – campanie informare  - la nivelul unităților școlare 

în care se află CSAP în lectorate cu părinții, activități specifice cu elevii, activități specifice de promovare a 

măsurilor de prevenție, etc.; 

Descriere etape, activitati, rezultate partiale, rezultate finale 

Realizarea de materiale informative elevilor, părinţilor, profesorilor care să evidenţieze pericolul traficului de 

fiinţe umane. .  

Introducerea în programarea orelor de dirigenţie a unor teme privind traficul de fiinţe umane/capcanele 

faceboock-ului etc.  

Activităţi de sensibilizare a părinţilor şi liderilor/membrilor comunităţii pentru a conştientiza pericolele traficului 

de fiinţe umane, pentru a-i implica în căutarea de soluţii.  

Activităţi care să determine dacă există o legătură între copiii care abandonează şcoala şi copiii care încep să 

muncească prea devreme  

Activităţi de educare a elevilor, profesorilor,  cu privire la pericolele pe care le implică traficul de fiinţe umane  

Rezultate parţiale: 

Ziua Mondiala de Constientizare a Efectelor Traficului de Fiinte Umane 

Introducerea în programarea orelor de dirigenţie/consiliere a unor teme privind traficul de persoane în şcoli,  

Consilierea claselor prin organizarea de dezbateri, prezentari PPT, filme educative 
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Descriere sintetica a activitatilor: Consiliere clasă – Campanie de informare –  

-context: Consilierea elevilor despre situaţiile de risc pentru trafic 

-cauze: prietenii nefaste, care îi abat interesul de la şcoală, dezinteresul părinţilor faţă de învăţământ/copil 

-efecte: eşec şcolar, traume psihice sau sociale, abandon şcolar 

-interventii/plan de interventie: consiliere clasă, prezentari PPT, promovarea atitudini şi comportamente 

responsabile ca elev într–o instituţie şcolară prin conştientizarea importanţei, complexităţii şi funcţiilor şcolii 

-monitorizare plan de interventie: colaborarea cu diriginţii 

-rezultate: parţiale 

 

5.9. Program de orientare școlară, profesională/ studiu OSP - cercetare la nivelul CSAP-urilor; 

centralizare la nivel CJAP; raport cercetare, plan de măsuri; 

Descriere etape, activitati, rezultate partiale, rezultate finale 

Informarea și consilierea elevilor privind orientarea școlară și profesională – broşuri admitere 

Realizarea de broșuri, pliante, afișe,  privind ofertele școlare.  

Analiza de nevoi privind educația pentru carieră la elevii claselor a XII-a 

Programul de ”Orientare și informare privind cariera”  
Promovare personală: portofoliul personal; Model CV; Model scrisoare de intenție;  

Scrisoare de recomandare și alte referințe (comportamente la școală ,implicare în activități de voluntariat, 

valorificarea competențelor); Simularea unui interviu.  

Activități susținute la ora de dirigenție pe următoarele teme: ”Cine sunt eu ?; ”Am un model de urmat?; 

”Muncă=ocupație=carieră”;”Fiecare lucru trebuie făcut la vremea lui”.  

Consiliere de grup/ dezbateri cu elevii /părinții/ cadrele didactice pe tema muncă=ocupație=carieră.  

Organizarea unor dezbateri pe tema”Drumul către cariera mea ”.  

Programul de pregătire a examenului naţional  
Activități susținute la ora de dirigenție pe următoarele teme: Succesul personal (De ce să învăţ?) Motivaţia 

şcolară - Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor personale. 

STILURILE DE ÎNVĂŢARE    ( Identificare de tehnici specifice fiecărui stil de învăţare / Metode eficiente de 

învăţare) 

managementul timpului (aspecte legate de învăţarea efientă/ timp 

managementul învățării( pregătirea pentru situaţia de examen) 

Rezultate parţiale: 

Studiul OSP:  

Chestionarul OSP, Informare reţea şcolară, surse de informare, Macheta rezultate 

Derularea planului de activitate pentru Programa OŞP –  

Informarea elevilor privind calendarul examenelor de bacalaureat și admiterii la facultate 

Informarea privind filiere, profile, specializări 

Consilierea claselor – resursele mele de învăţare, planul de învăţare 
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Activitati concrete  centrate pe orientarea școlară, profesională/ studiu OSP: 

Activități susținute la ora de dirigenție pe următoarele teme: Succesul personal (De ce să învăţ?)  

Motivaţia şcolară - Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor personale. 

Valori, interese vocaţionale. 

STILURILE DE ÎNVĂŢARE    ( Identificare de tehnici specifice fiecărui stil de învăţare / Metode eficiente de 

învăţare) 

managementul timpului (aspecte legate de învăţarea efientă/ timp) 

Afişarea graficului privind activităţile de pregătire suplimentară 

Consiliere clasă – Pregătirea psihologică pentru examene –  Strategii de a face faţă stresului examenelor. 

Unitatea scolara Nr sedinte Tematica 

Liceul Tehnologic Barbu A. 

Știrbey 

14 Consiliere clasă – Chestionar OSP, De ce invăț? 

Tehnici eficiente de învățare, Cariera-profesie-

meserie, Surse de stres 

 



43 

 

Descriere sintetica a activitatilor: Consiliere clasă 12 activităţi 

 

-context: Diminuarea promovabilităţii la bacalaureat 

-cauze: Scăderea pregătirii academice sau profesionale, familii marginalizate, elevi cu nevoi speciale 

nediagnosticaţi 

-efecte: Abandonul şcolar, eşec şcolar, neintegrare pe piaţa muncii 

-interventii/plan de interventie: conform planului de activitate 

-monitorizare plan de interventie: colaborare cu diriginţii 

-rezultate: parţiale 

5.11.Program de dezvoltare personală a elevilor;  tehnici si instrumente de informare, exersare în domeniul 

formării/dezvoltării abilităților de viață,  sprijin, intervenție; elaborare ghid de bune practici la nivel de CJAP, 

si CSAP, diseminare, implementare în scoli/sustenabilitate proiect POSDRU MVP ( Managementul Vietii 

Personale- beneficiar ISJ Ilfov) 

Activităţi practice, discuţii, Instrumente de lucru, cadru conceptual, evaluarea activităţii 

Rezultate parţiale: 

Consilierea clasă/grup: 8 activităţi: Activități susținute la ora de dirigenție pe următoarele teme: Succesul 

personal, resursele personale, abilităţi de viaţă, chestionare creşterea imaginii de sine. 

Managementul emoţiilor şi comunicarea eficientă 

 

Descriere sintetică a activităţilor: Consiliere de grup –Fişe de lucru 

 -cauze: autoconştientizarea punctelor personale 

-efecte: creşterea responsabilizării individuale 

-interventii/plan de interventie: plan de acţiune – pentru dezvoltarea motivaţiei pentru activitatea de învăţare, 

organizarea activităţii, creşterea independenţei în muncă, dezvoltarea abilităţilor generale şi gândirii critice 

sau a creativităţii 

-monitorizare plan de interventie: evaluarea progreselor înregistrate 

-rezultate: parţiale Evaluarea chestionarelor;  

 

5.12.Programde prevenirea /ameliorarea actelor de indisciplină din cadrul şcolii 

Descriere etape, activitati, rezultate partiale, rezultate finale 
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Activitati concrete  centrate pe prevenirea /ameliorarea actelor de indisciplină din cadrul şcolii: 

 

Unitatea scolara Nr cazuri Cauze 

Liceul Tehnologic Baru A. 

Șsirbey 

8 Eşec şcolar, familii dezorganizate 

   

Descriere sintetică a activităţilor: Consiliere individuala și de grup 

-context: Identificarea cauzelor generatoare ale violenţei în mediul şcolar şi diminuarea conflictelor;  
-cauze: Eşec şcolar-repetenţie, familii monoparentale, dezinteresate de situaţia şcolară 

-efecte: nerespectarea regulamentului şcolar, perturbarea procesului de învăţare 

-intervenţii/plan de intervenţie: informarea factorilor responsabili: părinţi, diriginţi, consiliere de grup  

-monitorizare plan de interventie: colaborarea permanentă cu profesorul diriginte, părinţi, director 

-rezultate: parţiale, aplanarea conflictului 

 

 

 

 

Informare privind cauzele şi condiţiile manifestării violenţei în scoli în urma studiului diagnostic 

Prelucrarea regulamentului şcolar 

Informare în domeniul legislativ: elevi, cadre didactice, părinţi 

Program de prevenire şi combatere a  violenţei în şcoală Stop violentei 

Distribuirea de pliante, broşuri elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, concurs de desene, afişe,  

Rezultate parţiale: 

Elaborarea planului de activitate pentru Program de prevenire şi combatere a  violenţei în şcoală  

Introducerea în programarea orelor de dirigenţie/consiliere a unor teme privind violenţa în şcoli, stabilirea 

termenelor pentru activităţile din program în colaborare cu profesorul responsabil- diriginţi şi consilierul 

educativ.  

Consiliere de grup şi consiliere clasă 

Promovarea activităţilor CSAP în cadrul şedinţelor cu părinţii şi consiliile profesorale unde am dezbătut o serie 

de teme privind aplanarea conflictelor, comunicare eficientă, abordarea cu prioritate a tematicii educatiei 

nonviolente.  

Comunicarea eficientă şi în timp util a cazurilor de delincventă juvenilă înregistrate în unităţile de învăţământ, în 

vederea consilierii elevilor de către prof. Consilier şcolar 
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6. Studii psihosociologice : 

(la nivel de școală, CJRAE, alte instituţii)  

 

 Instituția Denumirea programului 

Ca organizator Liceul Tehnologic Barbu A. Știrbey          Stii ce mananci? 

         Consumul de alcool si tutun 

Ca participant Liceul Tehnologic Barbu A. Știrbey -OSP  

-Violenta 

 

8.  Autoperfecţionare şi dezvoltare profesională:  

 

Cursuri de 

formare/perfecționare 

Calitatea de 

formator/participant 

Instituția 

organizatoare 

Perioada Nr.ore/credite 

-     

 

Seminarii, 

simpozioane, 

conferințe 

Participant Titlul  lucrării Locația Perioada 

Cu 

lucrare 

Fără 

lucrare 

-      

 

Articole, participări la 

emisiuni radio/TV 

editare cărți 

Titlul/Tema Instituția/Editura Data 

-    
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9. Alte informaţii: 

 

Număr şedinţe de consiliere pe teme de violenţă: 12 

Număr şedinţe de consiliere pe problematica absenteismului: 17 

Număr de recomandări / caracterizări psihopedagogice către alte instituţii: 

(DGASPC, Poliţie, Serviciul de Neuropsihiatrie, Tribunal, Autoritatea Tutelară, alte unităţi şcolare) 

1 

 

Număr de preşcolari / elevi din şcoala dvs. 

care beneficiază de asistent personal/însoţitor 

pe tot parcursul activităţilor şcolare 

- Numele şi prenumele 

copiilor şi ale 

însoţitorilor 

(dacă este cazul): 

Sunt confidenţiale ca şi 

hotărârile DGASPC 

 

10. Situaţie finală consiliere: 

 

 Numărul elevilor consiliaţi individual pe nivel de învăţământ  (1a+3a) 

Preşcolar Primar Gimnazial Liceal 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

TOTAL :32       16 13 

 

 Numărul elevilor consiliaţi in grup pe nivel de învăţământ (2a+3b) 

Preşcolar Primar Gimnazial Liceal 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

TOTAL :280       110 170 
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III. MANAGEMENTUL CALITATII 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII 
 

 Realizarea documentelor de proiectare 

 

 1.Elaborarea de documente:  

  Plan operational 2016 - 2017;  

  Planul de masuri pe anul scolar 2016-2017;  

  Raportul de autoevaluarea anuală;  

  Regulamentul intern; 

  Reactualizarea stategiei de evaluare;  

 Fişe şi chestionare : 

 - chestionar de evaluare a satisfactiei beneficiarilor directi si indirecti ai educatiei; 

 - chestionare de identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor;  

 - fişă de monitorizare a activităţii CEAC; 

 - fişa de observare a lecţiei; 

 - fişă de monitorizare a notarii ristmice si a frecventei scolare;  

 - chestionare de sondaje de opinie aplicate : partenerilor, profesorilor, personalului auxiliar, 

părinţilor, agenţilor economici etc;  

 

2. Analiza activitatii desfasurate de  comisie  

 

Activitati specifice de imbunatatire a calitatii realizate pe semestrul I din anul scolar 2016– 2017  

1. Consultarea Consiliului Profesoral si a Comitetului Parinti in elaborarea Proiectului de Dezvoltare 

a scolii;  

2. Intrunirea periodică a Consiliului de Administratie, Consiliului Profesoral şi a Comisiilor de 

Specialitate, in vederea organizarii cat mai eficiente a vietii scolare;  

3. Organizarea in cadrul CEAC a unor subcomisii de lucru cu sarcini bine precizate :  

A. Elaborarea,aplicarea si interpretarea chestionarelor  

B. Selectarea, pastrarea si verificarea materialelor 

 C. Verificarea modului de completare a documentelor( cataloage,documente financiare,etc.)  

D. Elaborarea, aplicarea si verificarea orarului 

 4. Elaborarea R.A. E I.;  

5.Revizuirea si elaborarea documentelor comisiei CEAC ( Regulamentul de organizare si 

functionare a CEAC; Planul Operational; Stategia CEAC; Manualul Calitatii);  

6. Actualizarea platformei CEAC  

7.Sincronizarea CEAC a scolii cu cerintele ARACIP prin consultarea permanenta a paginii de 

internet si afisarea informatiilor;  

8.Planificarea activitatii instructiv – educative in conformitate cu cerintele fiecarei specialitati; 

9.Planificarea judicioasă a conţinuturilor pe lectii, in scopul asigurarii corelarilor, continuităţii şi 

succesiunii logice a noilor cunostinte şi deprinderi cu cele deja asimilate şi formate anterior; 
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10.Realizarea unui echilibru permanent intre volumul şi dificultatea cunostintelor predate; 

11.Realizarea unor planuri de imbunatatire / masuri ameliorative pentru fiecare disciplina (pornindu- 

se de la diagnoza mediului intern si extern al scolii) in vederea cresterii calitatii educatiei oferite de 

scoala noastra;  

12.Intrunirea semestriala a Consiliului consultativ al Parintilor pentru a colabora la luarea unor 

decizii , aducerea la cunostinta a prevederilor ROFUIP si a prevederilor Regulamentului Intern 

13.Informarea continua a elevilor privind diferitele aspecte ale procesului instructiv – educativ; 

14.Informarea periodica a parintilor privind progresul / regresul elevilor la fiecare disciplina de catre  

diriginti prin intermediul sedintelor lunare cu parintii, a carnetelor de note. 

 15.Initierea şi derularea unor programe de  pregatire suplimentara pentru olimpiade si concursuri si 

examenul de bacalaureat . 

16.Asigurarea securitatii si conditiiilor igienico –sanitare;  

17.Optimizarea spatiilor scolare; 

18. Valorificarea raţională şi eficientă a resurselor materiale ale şcolii : 

 - cabinete de specialitate şi pe discipline;  

- laboratoare de specialitate şi de informatică; 

 - biblioteca şcolară;  

- mijloace moderne de invatamant;  

19.Folosirea metodelor activ – participative centrate pe elev precum si a unor metode creative in 

vederea dinamizarii lectiilor 

20.Utilizarea unor metode variate de evaluare: teste predictive, formative, sumative, portofolii, 

proiecte  

21.Implicarea directă şi activă a echipei manageriale în acţiunile de susţinere şi promovare a 

proiectelor de grup şi de asigurare a logisticii necesare. 

 

 

 

 

 

5. ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR CONEXE 
 

5.1 Biblioteca scolara 

 

   Misiunea  bibliotecii  şcolare este de a asigura elevilor,cadrelor didactice si a celorlalti 

utilizatori, accesul la informaţie şi documentaţie si de a susţine procesul instructiv-educativ al 

acestora.       Biblioteca scolii dispune de un nr.29131 volume, din din care 315 volume in limba 

engleza – Punct de Informare si documentare British Council – si 267 volume in limba franceza. Se 

regăsesc cărţi din literatura română şi cea universală, lecturi suplimentare şi enciclopedii cât mai 

diversificate.  

  Baza materială a bibliotecii este îmbunătăţită ori de cate ori este nevoie in functie de fondurile 

disponibile. 

   În bibliotecă au loc activităţi, având că scop principal atragerea elevilor spre lectură. Cadrele 

didactice au un rol foarte important în privinţa acestui aspect, solicitându-le mereu lecturi 



49 

 

suplimentare, oferindu-le ca primă alternativă biblioteca, deşi generaţiile actuale au o mare atracţie 

către calculatoare şi internet. 

 

 

Obiective propuse Activitati realizate 

Formarea unei temeinice culturi generale ale 

elevilor; 

Înţelegerea de către elevi a rolului şi importanţei 

informaţiei în lumea contemporană; 

Dezvoltarea competentelor de lectura; 

Sprijinirea personalului didactic al şcolii în 

îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, 

asigurând publicaţii de referinţă, de informare 

curentă,de pedagogie, lucrări privitoare la 

conţinutul diferitelor discipline predate în şcoală 

şi la metodica predării acestora. 

 

Inscrierea elevilor la biblioteca 

Achizitionarea de manuale scolare 

Afisarea listelor bibliografice  

Marcarea unor evenimente importante din istoria 

tarii :  

1 Decembrie- Ziua Nationala 

 15 Ianuarie- “Ziua Eminescu” 

24 Ianuarie- Ziua Unirii 

 Activitati educative extrascolare 

 

 

     Pornind de la premisa ca lectura il ajuta pe adolescent sa-si completeze instructia si educatia, sa-si  

largeasca orizontul cultural, biblioteca isi propune sa contribuie la formarea gustului pentru citit, la 

imbogatirea culturii generale, sa formeze educatia civica si responsabila a elevilor, dezvoltarea 

spirituala prin stimularea sensibilitatii imaginatiei, spiritului critic, spiritului de observatie si 

limbajului, sa organizeze activitati culturale, expozitii de carte, pictura, sa invite personalitati de 

marca ai culturii etc, pentru a dezvolta elevilor gustul pentru studiu, lectura, cultura.  

  

 

 5.2 Secretariat 

 Secretariatul liceului este încadrat cu un secretar  si un informatician. 

 Sarcinile de serviciu s-au îndeplinit in ceamai mare parte la timp, in concordana cu legislatia in 

vigoare. 

 - s-au intocmit corect si la timp statele de plata ;  

- s-a actualizat registrul de evidenta al deciziilor emise de directorul unitatii;  
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- s-a procurat si pastrat documente privind legislatia scolara( legi, hotarari, ordine, regulamente, 

instructiuni); 

 - s-au redactat decizii pentru reincadrarea personalului conform legislatiei in vigoare; 

- s-au intocmit documente de personal( adeverinte, copii, etc) , pentru angajatii unitatii de 

invatamant , la solicitarea scrisa a acestora aprobata de director . 

- s-au eliberat adeverinte cu sporuri pentru pensionarii si fostii angajati ai unitatii de invatamant, in 

vederea calcularii pensiei( din arhiva scolii); 

 - s-au intocmit actele necesare la dosare de personal in vederea depunerii lor pentru inscrierea la 

grade didactice ;  

- s-au operat , in temenul stabilit prin legislatia in vigoare , in Registrul de Evidenta al Salariatilor 

ReviSal, modificarile intervenite in contractele de munca ale angajatilor si s-au raportat , online, 

catre itmonline.inspectiamuncii.ro, actualizand datele cu versiunile noi de program precum si cu 

modificarile intervenite in contractelede munca ale angajatilor( incetari, suspendari, incheieri de 

contracte noi); 

 - au fost intocmite actele necesare angajarii personalului didactic si nedidactic , precum si cele 

pentru incetare sau suspendare a contractelor de munca; 

- au fost intocmite documentele solicitate de I.S.J.Ilfov ; 

- s-au respectat normele de SSM si PSI;  

- s-au intocmit , utilizand produsele software din dotarea unitatii , diverse situatii necesare ( generare 

ordine de plata , stuatii recapitulative, fisiere bancixml-uri, pdf-uri pentru Declaratia 112 etc); 

- intocmirea folilor matricole pentru cei care au solicitat transfer in alte unitati de invatamant  - 

completarea diplomelor de absolvire a ciclului inferior al liceului; 

 - completarea foilor matricole si a diplomelor de absolvire a ciclului superior al liceului; 

- completarea diplomelor pentru competentele lingvistice in limba romana, a competentelor 

lingvistice intr-o limba de circulatie internationala , competente digitale;  

 - completarea diplomelor de bacalaureat; 

- inscrierea elevilor de la clasa a IX-a in registrul matricol; 

 - operarea in registrele matricole ( veniti- plecati) ; 

 -intocmirea situatiilor de sfarsit de an scolar 

 - intocmirea situatiilor statistice SC 0 ( pentru inceput de an scolar) , SC 1 ( pentru sfarsit de 

semestru 

 

5.3 Contabilitate 

 - A reprezentat unitatea alaturi de conducatorul acesteia in relatiile cu agentii economici, institutii 

publice etc., in cazul incheierii contractelor economice de colaborare, de sponsorizare etc., in 

conformitate cu legislatia in vigoare; 

 - A întocmit planurile de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare, in termenele si conditiile 

prevazute de lege; 
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 - A întocmit acte justificative si documente contabile, cu respectarea formularelor si regulilor de 

alcatuire si completare in vigoare; 

 - A urmarit incadrarea stricta in creditele aprobate pe toate coordonatele clasificatiei bugetare 

 - A organizat circuitul documentelor contabile si inregistrarea lor in mod cronologic si sistematic in 

evidenta contabila; 

 - A organizat si a exercitat viza de control financiar preventiv in conformitate cu dispozitiile in 

vigoare; 

 - A efectueat, organizat si condus operatiunile contabile pentru scoala, atelier/ateliere de instruire 

practica a elevilor,  sintetic si analitic si ia toate masurile ca evidenta sa fie la zi; 

 - A intrunit si controlat periodic personalul care gestioneaza valori materiale; 

 - A constituit contracte de garantie pentru gestionari si a urmarit modul de formare a garantiilor 

materiale; 

 - A intocmit si a executat planul de munca si salarii al unitatii, in conformitate cu statutul de functii; 

 - A urmarit aplicarea si respectarea tuturor dispozitiilor legale privind salarizarea si drepturile 

personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic. Verifica si definitiveaza statele de salarii cu 

sume de retinut si contravaloarea meselor servite de elevi; 

 - A intocmit formele pentru efectuarea incasarilor si platilor in numerar sau prin conturi bancare, 

pentru urmarirea debitorilor si creditorilor;  

- A organizat inventarierea valorilor materiale si banesti, instruieste si controleaza personalul unitatii 

(unitatii scolare) in vederea efectuarii corecte a operatiunilor de inventariere; 

 - A dus la indeplinire deciziile cu privire la raspunderea materiala, disciplinara si administrativa a 

salariatilor;  

 - A intocmit darile de seama contabile si cele statice, precum si contul de executie bugetara; 

 - A verificat statele de plata,  indemnizatiile de concediu de odihna, concediu medical, statele de 

plata a burselor etc.; 

 - A verificat legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, in limitele de competenta stabilite de lege 

 - A verificat documentele privind inchirierea spatiilor temporar disponibile si a verificat incasarea 

chiriilor  ; 

 - A fundamentat necesarul de credite avand in vedere necesitatile unitatii; 

 - A repartizat , pe baza de referat de necesitate, materialele de intretinere consumabile ; 

 

 

5.4 Personal de intreţinere şi îngrijire 

 Personalul de întreținere și îngrijire, începând cu administratorul școlii, și-au desfășurat 

activitatea astfel încât să asigure atât în școală cât și în curtea scolii, condițiile igienico-sanitare 

adecvate desfășurării procesului instructiv-educativ. Au fost realizate activități de igienizare a sălilor 

de curs, camerelor din internatul de fete, a fost recondiționat mobilierul scolar. 
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Lipsa  de reguli minimale de păstrare a curăţeniei de catre elevii scolii în salile de clasă, pe holuri 

şi mai ales în grupurile sanitare a ingreunat activitatea acestui compartiment. 

     Activitatea desfasurata in cadrul compartimentelor Secretariat, Contabilitate, Administrativ s- a 

caracterizat prin seriozitate, atasament fata de unitatea scolara, indeplinindu-se la timp sarcinile de 

lucru, facandu-se eforturi pentru inceperea in bune conditii a anului scolar urmator. 

 

 

 

 

6. DEZVOLTARE SI RELATII COMUNITARE 

 

Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin structurile 

reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi prin activităţile dedicate 

organizate de consilierul şcolar. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate, 

consultaţii pe probleme specifice (evaluări/examene naţionale, concursuri), precum şi  

„lectorate” pentru părinţi prin grija psihologului şcolar si a profesorilor diriginti,  pe teme de interes 

şi de actualitate (violenţa în şcoală şi în familie, orientarea şcolară şi profesională etc.). 

Reprezentantii părinţilor si Consiliului local în Consiliul de administraţie au fost prezenti la 

majoritatea întâlnirilor şi au manifestat interes pentru  rezolvarea problemelor şcolii. 

 

 

 

                                                                                                                 Director, 

                                                                                                      Prof. Silvia Marinescu 


