Dezbătut şi aprobat în Consiliul
Profesoral din 16.01.2020

RAPORT ASUPRA STĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
DIN LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER” MEDIAŞ
ÎN SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR 2019 – 2020

În semestrul I al anului şcolar 2019 – 2020 activitatea din cadrul liceului s-a bazat pe obiectivele
generale şi operaţionale specifice stabilite la începutul anului şcolar prin planurile operaţionale
elaborate care au avut la bază următoarele documente:
- Planul de Dezvoltare Instituţională al Liceului Teoretic „Axente - Sever” în perioada
2018– 2022
- Programul de Guvernare a României
- Strategia Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sibiu, în perioada 2019 – 2020.
Obiectivul general de la care am pornit în anul şcolar 2019 – 2020 a fost: mobilizarea şi
antrenarea tuturor resurselor existente la dispoziţia şcolii pentru formarea unor cadre ca

personalităţi deschise şi adaptabile la mutaţiile permanente ale societăţii, în strânsă legătură cu
noile realităţi ale vieţii economice urmărind atingerea scopurilor educaţionale:
- crearea unui climat de ordine prin respectarea legislaţiei din domeniul învăţământului
(Legea învăţământului, ordinele MENCS), a notelor şi notificărilor emise de MENCS, a
regulamentelor interne etc.;
- consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de învăţământ şi educaţie;
- creşterea calităţii în educaţie;
- optimizarea managementului educaţional;
- formarea continuă a cadrelor didactice;
- ameliorarea performanţelor generale ale elevilor;
- întărirea şi diversificarea parteneriatelor educaţionale;
- diversificarea acţiunilor educative şcolare şi extraşcolare;
- îmbunătăţirea bazei materiale.
Obiectivele operaţionale (specifice) avute în vedere în semestrul I al acestui an şcolar au fost:
1. Optimizarea activităţilor de îndrumare, evaluare şi control a procesului de învăţământ din
şcoala noastră prin orientarea asistenţelor la lecţii în sensul urmăririi aspectelor legate de
strategia educaţională din şcoală şi echilibrarea realizării obiectivelor informative cu cele
formative şi educative.
2. Optimizarea ofertei de educaţie pentru formarea iniţială şi pentru formarea elevilor prin
liceul noastră, în concordanţă cu tendinţele de pe piaţa muncii.
3. Conlucrarea efectivă între cei trei factori educaţionali: şcoala, familia şi comunitatea
locală, în vederea obţinerii succesului şcolar.
4. Valorificarea superioară a acţiunilor de perfecţionare în sensul imprimării caracterului
interdisciplinar al procesului de învăţământ, a interconectării materiilor de studiu.
5. Întărirea responsabilităţii întregii echipe didactice faţă de pregătirea elevilor.
6. Reconsiderarea relaţiei profesor-director şi profesor-elev în sensul realizării capacităţilor
de echilibru afectiv şi cognitiv.
Prezenta analiză îşi propune să prezinte în prima parte o analiză a resurselor de care a dispus
şcoala în semestrul I al anului şcolar 2019 – 2020, iar în partea a II-a să prezinte o analiză a
activităţii din cadrul procesului de învăţământ prin prisma rezultatelor obţinute.
Pentru o analiză cât mai sintetică a problemelor vom prezenta o ANALIZĂ SWOT.

I. RESURSE
I. A. RESURSE MATERIALE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- 36 săli de clasă, cabinete şi laboratoare
- fond de carte încă insuficient
- Întreţinerea holurilor, birourilor şi laboratoarelor
de chimie şi fizică din Corpul A.
- Întreţinerea cabinetului medical
- Repararea jaluzelelor din sălile de clasă și
laboratoare
- executarea lucrărilor de întreţinere a tuturor
instalaţiilor din şcoală
- reparațiii în unele săli de clasă
- reabilitarea a trei laboratoare
- întreţinerea reţelei de internet în şcoală
- reparații la sala de sport
- întreţinerea şi repararea centralelor termice Corp
A şi Corp E
- pregătirea din vară a spaţiilor unde se desfăşoară
procesul de învăţământ.
- Reparaţii curente
- Obţinerea autorizaţiilor sanitare pentru toate
clădirile unde se desfăşoară procesul instructiv
educativ şi a autorizaţiilor ISCIR pentru
centralele termice
- Întreţinerea automatizărilor pentru centralele
termice
- Dotarea cu aparatură a laboratoarelor și cu
materiale didactice (monitoare, calculatoare,
imprimantă color, vidioproiectoare, boiler,
leptopuri, tastaturi, boxe, multifuncțională)
- Dotarea cu mobilier a două săli de clasă și 4
table școlare
OPORTUNITĂŢI
PERICOLE
- valorificarea valenţelor parteneriatelor cu diferiţi
- tendinţele unor elevi spre distrugere
agenţi economici
- dezinteres (pasivitate) din partea unor
- valorificarea
iniţiativei
şi
creativităţii
cadre didactice faţă de problematica bazei
personalului didactic şi al elevilor
materiale
- valorificarea deschiderii părinţilor elevilor faţă
- finanţarea
încă
insuficientă
a
de îmbunătăţirea condiţiilor din şcoală
învăţământului
- îmbunătăţirea fondului de carte şi reviste
- lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a
elevilor pentru rezolvarea problemelor
zilnice privind baza materială

I.B. RESURSE FINANCIARE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- fondurile alocate pentru salarii (suficiente şi la
- încă insuficientă maturitate a proiectelor
timp) în semestrul I al anului 2019 – 2020
de finanţare de care dispunem
a) fonduri pentru salarii – 1099 mii lei
b) fonduri pentru utilităţi –73 mii lei
c) venituri proprii – 1,3 mii lei
- burse acordate 404
a ) „Bani de liceu” – 10 burse
a) burse de ajutor social - 66 burse
b) burse de studiu – 1 burse
c) burse de performanţă – 6 burse
d) burse de merit 321 burse
OPORTUNITĂŢI
PERICOLE
- creşterea veniturilor proprii prin valorificarea
spaţiului excedentar şi închirierea sălii de sport
şi a unor săli de clasă.
I. C. RESURSE UMANE
I. C. 1. ELEVI
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- 634 elevi cuprinşi în 22 clase:
- slaba pregătire a elevilor din şcoala
- 632 rămaşi la sfârşitul semestrului
generală
- Media de 29 elevi/ clasă
- procentaj relativ mare de elevi care
manifestă dezinteres total faţă de procesul
de învăţământ
- elevi cu carenţe serioase în educaţie
dobândite până la venirea în şcoala
noastră
OPORTUNITĂŢI
PERICOLE
- îmbunătăţirea ofertei şcolare şi curriculare
- întârzierea găsirii unor soluţii pentru
- calificările pe care le pregătim sunt solicitate pe
subvenţionarea elevilor care au dorinţă şi
piaţa muncii
capacitate de a continua şcolarizarea (cu
- creşterea responsabilităţii părinţilor şi elevilor
condiţii materiale precare)
din şcolile generale faţă de procesul de
- lipsa motivaţiei pentru continuarea
învăţământ
studiilor
I. C.2. PERSONAL DIDACTIC
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- acoperirea în totalitate a posturilor didactice cu
- existenţa unor profesori care la ore ignoră
personal calificat.
cele mai elementare norme de metodică şi
- Personalul şcolii a fost format din 48 de angajaţi
pedagogie
din care:
- Profesori titulari: 26 în unitatea noastră din care 1
titular în 2 şcoli
- Profesori titulari cu catedre rezervate: 2
- Profesori titulari – detaşaţi: 1

- Profesori titulari cu cartea de muncă în altă
unitate:2
- Suplinitori cu normă întreagă: 4
- Suplinitori cu plata cu ora: 2
- Pensionari: 1
- Total personal didactic: 36
Didactic auxiliar: 5
Personal nedidactic: 7
- absolvenţi de cursuri de formare/perfecţionare: 21
(63,63%)
- absolvenţi de studii postuniversitare/master: 15
(45,45%)
- formatori la nivel naţional: 0
- formatori la nivel local: 4
- cadre didactice cu titul de doctor: 1
- gradul I: 18
- gradul II: 10
- definitivat: 6
- debutanţi: 2
OPORTUNITĂŢI
PERICOLE
- ofertă de locuri de muncă pentru tinerii
- lipsă de experienţă a personalului didactic
absolvenţi
tânăr pentru desfăşurarea actului didactic
- conştientizarea cadrelor didactice tinere despre
- eventuala lipsă de vocaţie pentru meseria
faptul că „învăţământul este un apostolat”
de dascăl
- motivaţia insuficientă pentru activitate
din învăţământ
- integrarea
anevoioasă
în
cultura
organizaţională a unor cadre didactice
I. C .3. PERSONAL NEDIDACTIC
Personalul nedidactic, în semestrul I al anului şcolar 2019 – 2020 a fost în număr de 12 din care:
- 5 didactic auxiliar
- 7 nedidactic.
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- întocmirea planificărilor calendaristice
- interes scăzut, manifestat de către unele
conform graficului, programelor în vigoare
cadre didactice, faţă de importanţa orelor de
şi recomandărilor MENCTS;
Consiliere şi Orientare;
- organizarea, în luna octombrie 2019, a unei
- reducerea acestor ore la simple ore de
sesiuni de informare şi formare a diriginţilor
monitorizare a absenţelor elevilor, de
în aria curriculară Consiliere şi Orientare,
„discursuri moralizatoare” şi critici la
conform ROFUIPO.M. Nr. 5079/31.08.2016
adresa unor elevi, şi mai puţin în direcţia
- monitorizarea modului de aplicare a noilor
monitorizării acestora;
programe de Consiliere şi Orientare prin
- funcţionarea, uneori, formală a unor
efectuarea unor asistenţe la orele de
Consiliului Clasei;

dirigenţie – au fost efectuate 5 ore de
- lipsesc abilităţile de rezolvare a conflictelor
asistenţă;
şcolare în cazul unor profesori diriginţi;
- participarea la concursuri şcolare şi
- tendinţa unor diriginţi de a lua măsuri
extraşcolare
punitive faţă de anumiţi elevi, fără o
- continuarea apariţiei revistei şcolare
consultare a psihologilor şcolari;
„Dimensiunea AX” nr.15;
- colaborarea deficitară cu anumiţi părinţi şi
- implicarea a numeroşi elevi în diverse
neimplicarea
acestora
în
proiecte
activităţi şcolare şi extraşcolare, colective de
educaţionale;
redactare a revistei şcolare, voluntariat;
- lipsa resurselor financiare şi materiale
- legătura
permanentă
cu
Consiliul
necesare derulării unor proiecte şcolare şi
Reprezentativ al Elevilor;
extraşcolare;
- înfiinţarea „Comisiei pentru prevenirea şi
- desfăşurarea unor ore de consiliere după
combaterea violenţei în mediul şcolar” şi
ora 14, când o parte din elevi pleacă din
elaborarea „Planului operaţional de reducere
cauza navetei;
a fenomenului violenţei” în cadrul liceului
- necesitatea alocării unui timp mare
nostru;
problemelor organizatorice ale clasei,
- colaborarea cu Cabinetul de asistenţă
având în vedere multitudinea situaţiilor
psihopedagogică, concretizată în prezenţa
problemă.
psihologului şcolar la orele de consiliere şi
orientare, precum şi în consilierea
psihopedagogică acordată unor elevi;
- încheierea
şi/sau
continuarea
unor
parteneriate şcolare la nivel local, judeţean şi
naţional;
- derularea unor programe educaţionale ce
vizează educaţia pentru sănătate, educaţie
rutieră, prevenţia delicvenţei juvenile şi a
consumului de droguri;
- continuarea parteneriatului cu poliţia prin
organizarea unor acţiuni comune cum ar fi:
a) Prevenirea accidentelor rutiere
b) Apelarea numărului de urgenţă 112
c) Verificarea prezenţei elevilor la ore
- toţi diriginţii au luat la cunoştinţă de Legea
272/2004, cu privire la drepturile copilului;
OPORTUNITĂŢI
PERICOLE
- cadre
didactice
calificate,
deschise
- mediul social de provenienţă al elevilor,
perfecţionării şi însuşirii unor metode
mulţi neinteresaţi de actul educaţional şi
moderne de predare şi consiliere;
implicit de activitatea de consiliere;
- noile programe de Consiliere şi orientare,
- influenţa grupului de prieteni care reduce
care oferă instrumentele necesare unei
uneori efectele educaţiei şi consilierii;
eficiente consilieri şi o largă plajă de acţiuni
- acutizarea unor fenomene sociale cu impact
profesorilor-diriginţi;
asupra stării generale a învăţământului;
- lacunele înregistrate în rândurile elevilor în
- problemele numeroase pe care trebuie să le
ceea ce priveşte educaţia, fapt ce oferă un
rezolve diriginţii şi volumul mare de muncă
vast câmp de acţiune în cadrul activităţii de
la care trebuie să facă faţă;
consiliere;
- neîncrederea manifestată de unii elevi şi
- existenţa unei Comisii de Calitate, a unei
părinţi faţă de activitatea de consiliere şi
Comisii de prevenire a violenţei şcolare;
efectele ei;
- implicarea conducerii şcolii în activitatea
- numeroşi părinţi plecaţi în străinătate şi
educativă şi sprijinul acordat în acest sens;
prin urmare elevi nesupravegheaţi şi cu

- atragerea elevilor în diverse activităţi şcolare
şi extraşcolare;
- valorificarea ideilor, cerinţelor şi aşteptărilor
elevilor, exprimate în cadrul şedinţelor cu
reprezentanţii lor.

tendinţă de sustragere faţă de obligaţiile
şcolare;
- numărul mare de absenţe chiar dacă sunt
motivate foarte multe.

SITUAŢIE STATISTICĂ LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I
AN ŞCOLAR 2019 - 2020
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PROCENT DE PROMOVABILITATE: 89,39%
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ANALIZA REZULTATELOR
Procentul de promovabilitate în sem. I al anului şcolar 2019-2020 se prezintă astfel:
1. La nivel de liceu zi: 89,39 %, mai mare cu ……. % faţă de media pe judeţ (……… % media
pe judeţ)
Procentul de promovabilitate la sfârşitul primului semestru al anului trecut era de 94,25 %
înregistrându-se astfel o scădere cu 4,86 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
2. Pe niveluri:
 Clasa
(95%)
 Clasa
(93,94%)
 Clasa
(96,36%)
 Clasa
(91,37%)

a – IX – a 86,20 % cu 8,8% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut
a – X – a 92,46% cu 1,48% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut
a – XI – a 91,95% cu 4,41% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut
a – XII – a 86,82% cu 4,55% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

5. STAREA DISCIPLINARǍ
Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situaţiile discutate în
cadrul Comisiei de disciplină.
În ceea ce priveşte notele la purtare situaţia se prezintă în modul următor:
CLASA

EFECTIV
ELEVI

NOTE DE 10

IX MI
IX SNE
IX FILO
IX SS
IX IS
TOTAL
X MI
X SNE
X FILO
X SS
XIS
TOTAL
XI MI
XI SNE
XI SN
XI FILO
XI SS
XI IS
TOTAL
XII MI

28
28
31
29
29
145
27
31
29
29
30
146
28
28
29
31
32
26
174
21

28
28
31
28
18
133
27
31
29
29
24
155
27
27
26
27
30
26
163
18

NOTE
ÎNTRE
9,99 şi 7

NOTE SUB 7

6

3

6

3

5

1

5

1

8

1

8
18
12

1
0

CLASA
XII SNE
XII SN
XII FILO
XII SS
XII IS
TOTAL
TOTAL
LICEU

EFECTIV
ELEVI
28
25
33
31
29
167
632

NOTE
ÎNTRE
9,99 şi 7

NOTE SUB 7

28
17
33
29
24
126

18

0

587

40

5

NOTE DE 10

FRECVENŢA ELEVILOR
Semestrul I a avut o durată de 18 săptămâni
Nr. Total ore: 29 ore/săptămână x 18 săptămâni = 522 ore /elev pe semestru

CLASA
IX MI
IX SNE
IX FILO
IX SS
IX IS
TOTAL
X MI
X SNE

EFECTIV
ELEVI
28
28
31
29
29
145
27
31

TOTAL
ABSENŢE
297
343
427
385
1300
2752
577
986

DIN CARE
MOTIVATE
244
317
384
246
934
2125
434
941
13

NEMOTIVATE
53
26
43
139
366
627
143
45

X FILO
X SS
X IS
TOTAL
XI MI
XI SNE
XI SN
XI FILO
XI SS
XI IS
TOTAL
XII MI
XIII SNE
XII SN
XII FILO
XII SS
XII IS
TOTAL
TOTAL

30
30
29
147
28
28
29
31
32
27
175
22
28
25
33
31
28
167
634

444
774
1577
4358
355
728
947
896
941
1033
4900
298
510
1165
1256
914
1111
5254
17264

278
596
1343
3592
249
533
772
227
890
703
3374
190
382
868
1085
709
856
4090
13181

166
178
234
766
106
195
175
669
51
330
1526
108
128
297
171
205
255
1164
4083

An şcolar 2019-2020 (SEM I)
Total absenţe: 17264/634 elevi = 27,23 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 4,5 zile de şcoală
/ elev.
Absenţe nemotivate: 4083/634 elevi = 6,44 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 1 zi de şcoală
/ elev.
An şcolar 2018-2019 (SEM I)
Total absenţe: 16836/609 elevi = 27,64 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 4,6 zile de şcoală
/ elev.
Absenţe nemotivate: 3300/609 elevi = 5,41 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 1 zi de şcoală
/ elev.
Sancţiuni:
- elevi cu nota scăzută la purtare - note între 9,99 şi 7 – 40 elevi (6,32%)
- note sub 7 - 5 elevi ( 0,79 % )
- elevi exmatriculaţi: nici unul
- preaviz de exmatriculare: 4 elevi

14

ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC
1. PERSONAL DIDACTIC
Personalul şcolii a fost format din 48 de angajaţi din care:
Profesori titulari: 26 în unitatea noastră din care 1 titular în 2 şcoli
Profesori titulari: 2 în altă unitate şcolară detaşați
Profesori titulari cu catedre rezervate: 2
Profesori titulari cu cartea de muncă în altă unitate: 2
Suplinitori cu normă întreagă: 4
Suplinitori cu competare de normă: 2
Pensionari: 1
Total personal didactic: 36
Plata cu ora: 28
Nr. Prof.

Titulari

36

26

Profesori

Suplinitori
Calificaţi
4

Necalificaţi
-

Din care ocupate cu personal care are gradul:

Total
posturi/
catedre

Debutant

36,37

-

Def.

Deb

6

3

II
4

I
20

Doctor

Masterat

3

23

Necalificat
-

Calitatea procesului de predare – învăţare: Una din preocupările cele mai importante a fost realizarea
unei calităţi superioare a procesului de predare–învăţare la nivelul tuturor disciplinelor
PUNCTE TARI
- responsabilitate şi competenţa din partea
personalului didactic pentru însuşirea si aplicarea
corectă a planurilor cadru de învăţământ
- alegerea atentă şi competentă a manualelor
şcolare
- proiectarea activităţii de predare
- elaborarea unor strategii didactice care să pună
în valoare pregătirea şi valenţele elevilor

PUNCTE SLABE
- lipsa preocupărilor unor cadre didactice
pentru elaborarea unor strategii de predare –
învăţare noi, eficiente şi adaptate la
condiţiile diferiţilor elevi
- proporţia încă prea mare a lecţiilor clasice
(prelegeri) în detrimentul celor interactive
- diversificare insuficientă a metodelor de
evaluare a cunoştinţelor elevilor
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- orientarea procesului de predare–învăţare spre
- dificultăţi în a centra întreaga activitate de
activităţi practice şi spre învăţare centrată pe elev predare–învăţare pe elev
- elaborarea unor teste de evaluare model la nivel
de comisie metodică
- adaptarea programelor şcolare la nivelul de
pregătire al elevilor
- activitate suplimentară pentru pregătirea
examenului de bacalaureat 2019
- utilizarea materialelor didactice adecvate de
care dispune şcoala.
- rezultate foarte bune la concursurile şcolare
Succese demne a fi menţionate:
în ANEXA 1

PLAN DE MĂSURI
Planurile de activitate pentru semestrul II vor fi întocmite având în vedere şi includerea următoarelor
măsuri pentru eliminarea aspectelor negative menţionate.
Nr.
crt.

Obiective

Măsuri

Răspunde

Adaptarea strategiilor didactice la
nevoile educaţionale ale elevilor

1

Pregătirea
elevilor la
nivelul
standardelor
de calitate

Cadre didactice

Permanent

Întocmirea graficului de pregătire
suplimentară a elevilor şi urmărirea
modului de realizare

Responsabili de
catedră

1 Martie

Implicarea mai activă a familiei în
viaţa şcolii

Comitetul de
părinţi

Îndrumarea şi controlul activităţii
didactice
Conducere

Conducere
Responsabili de
catedră
Responsabil cu
activitatea
educativă

Intensificarea acţiunilor educative

2

Îmbunătăţirea
stării
disciplinare a
elevilor

Termen

Colaborarea cu Poliţia de
Proximitate
şi cu alte instituţii abilitate

Permanent
Conform
graficului
Conform
planului de
activitate

Responsabil cu
activitatea
educativă

Conform
Protocol de
colaborare

Informarea şi implicarea mai activă
a familiei în prevenirea abaterilor
disciplinare a elevilor

Comisia
diriginţilor

Permanent

Monitorizarea stării disciplinare şi
aplicarea sancţiunilor conform
regulamentului

Comisia de
disciplina

Când este
cazul
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Nr.
crt.

3

4

Obiective

Diversificarea
strategiilor
didactice

Monitorizarea
şi controlul
activităţii
pentru
creşterea
calităţii
procesului
instructiveducativ

Măsuri
Perfecţionarea cadrelor didactice
prin cursuri pentru utilizarea
tehnologiilor
didactice moderne şi a învăţării
centrate pe elev
Activităţi metodice la nivel de
catedre precum lecţii deschise,
interasistenţe etc.

Răspunde

Termen

Responsabil cu
perfecţionarea

Conform
Ofertei CCD

Responsabili de
catedră

Conform
planului de
activitate

Îndrumarea şi controlul activităţii
instructiv educative

Conducere

Permanent

Monitorizarea şi evaluarea
activităţii personalului în
concordanţă cu rezultatele obţinute

Conducere

Permanent

Elaborarea procedurilor pentru
asigurarea calităţii

Comisia de
31 martie
asigurare a calităţi 2020

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI DE LIMBA ŞI COMUNICARE

PE

SEMESTRUL I
An şcolar 2019-2020
Activitatea Comisiei de Limbă şi comunicare s-a concentrat asupra realizării unor obiective de
referinţă şi specifice obiectelor de specialitate, cuprinse în planificările semestriale. Astfel a fost testat
nivelul de cunoştinţe al elevilor prin aplicarea testelor inițiale, s-au utilizat metode şi procedee moderne
în structurarea

unităţilor de conţinut menite a evidenţia sensurile multiple ale textelor literare/

nonliterare studiate. În urma analizei diagnostice a rezultatelor testelor inițiale, s-a elaborat un plan de
măsuri (pentru fiecare disciplină ce intră în această comisie), privind abordarea unor metode care să ducă
la îmbogăţirea vocabularului elevilor, la respectarea normelor ortografice şi la ameliorarea greşelilor de
exprimare.
La începutul anului şcolar 2019-2020, fiecare membru al comisiei metodice a diseminat elevilor
informațiile necesare unei pregătiri optime pentru realizarea performanţelor şcolare şi pentru obţinerea
bacalaureatului.
În luna septembrie, doamnele profesoare Lăpădat Ana- Aura, Streza Diana, Bonțida Ioana Maria
și Vincze Viorica –Iulia au participat la Ședința Metodică la nivel de municipiu, desfășurată la SNG
Mediaș.
La începutul lunii septembrie, doamna profesoară Vincze Viorica a elaborat subiectele pentru
proba scrisă și orală a exameneler de diferență la limba latină susținută de către elevii transferați la
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clasele a X-a și a XI-a Filologie și Științe Sociale și a fost profesor evaluator pentru acest exemen.La
clasele a IX-a Filologie și Științe Sociale, a X-a Filologie și Științe Sociale, a XI și a XII-a Filologie,
fiecare elev a fost evaluat și pe baza portofoliului personal care a cuprins cel puțin 5 teme suplimentare,
ca studiu individual, pentru materia semestrului I, pentru fiecare elev, la disciplina Limba latină.
În luna octombrie, membrii catedrei au aplicat testele inițiale elevilor din clasele IX-XII, atât la
limba și literatura română, cât și la limba latină. La nivelul catedrei de Limba şi literatura română s-au
realizat pregătiri pentru olimpiada elevilor și pentru examenele de bacalaureat.
În luna octombrie, membrii catedrei au participat la Cercul metodic desfășurat la Colegiul
Tehnologic SNG Mediaș. Tot în luna octombrie, doamna profesoară Streza Diana a organiyat cu clasa a
IX-a Matematică -Informatică o excursie la Râul Sadului.
În luna noiembrie, doamna profesoară Lăpădat Ana-Aura a participat ca profesor coordonator și
membru al juriului la concursul ,,Bătălia Cărților", organizat la Biblioteca Municipală Ștefan Ludwig
Roth. Eleva Dalia -Alexandra Varga din clasa a Ix-a Filologie a obținut premiul pentru cea mai bună
pledoarie, iar eleva Sicoe Teodora din clasa a X-a Filologie a obținut diplomă de participare.
În luna decembrie, elevii claselor a XII-a au susţinut teza cu subiecte de tip bacalaureat. În urma
rezultatelor obţinute, profesorii care predau la clasele terminale au elaborat un plan de măsuri şi un
grafic al pregătirii suplimentare pentru bacalaureat.
În luna decembrie 2019, doamna profesoară Streza Diana a participat cu un grup de elevi la
Proiectul de parteneriat cu Școala Gimnazială Axente Sever (activitate Shoe Box)în cadrul proiectului
,,Împreună cu Ioan Axente Sever". De asemenea, au fost organizate, la nivelul claselor, activități
dedicate sărbătorilor de iarnă. În 11 decembrie 2019 membrii catedrei au organizat faza pe şcoalăa
OLLR, la care au participat 10 elevi.Subiectele au fost elaborate la nivelul catedrei, rezultate bune
obținând elevele Pietraru Iulia din clasa a XII-a Filologie (94 de puncte) şi Bognean Oana – Maria (85
de puncte). Doamnele profesoare Streza Diana, Bonţida Ioana-Maria şi Lăpădat Ana- Aura au fost
profesori asistenţi şi evaluatori la această fază a OLLR.
Doamnele profesoare Streza Diana şi Bonţida Ioana-Maria au participat la cursul de formare
continuă ,,Oportunităţi egale în educaţie prin valorizarea instruirii diferenţiate" de la Braşov.
Un alt obiectiv al catedrei a fost dotarea bibliotecii liceului cu materiale didactice. Din lipsă de
suport financiar ne-am limitat la opere absolut indispensabile parcurgerii programelor şcolare. Unele
ore de literatură română şi de literatură universală s-au desfăşurat în sala de lectură a bibliotecii liceului,
elevii contribuind la realizarea unor materiale didactice PPT sau vizionând ecranizări după operele
literare din programă.
1. Concluzii
În urma analizei diagnostice a Comisiei de Limbă şi comunicare, concluziile sunt următoarele:
 Nivelul de pregătire al elevilor de clasa a IX-a este mai scăzut, fapt constatat în urma
aplicării testelor predictive, iar activităţile de recuperare întâmpină dificultăţi de
planificare din cauza materiei aglomerate.
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 Numărul elevilor participanţi la olimpiade şi concursuri este mai mic decât în anii trecuţi,
una dintre cauze fiind suprapunerea acestora, lipsa de interes pentru lectura critică, durata
prea scurtă a semestrului, faza pe şcoală suprapunându-se cu perioada de teste şi lucrări
semestriale.
 Procentul de promovabilitate a simulării examenului de bacalaureat este mai bun decât
anul trecut, datorită motivaţiei intrinseci a elevilor.
2. Plan de măsuri optimizatorii şi recuperatorii pentru semestrul următor
În vederea optimizării activităţii Comisiei de Limbă şi comunicare pentru semestru II al anului
şcolar 2019-2020, ne propunem:
 Organizarea simulărilor pentru bacalaureat;
 Participarea la activități extracurriculare;

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI “LIMBI MODERNE”
SEMESTRUL I AN SCOLAR 2019 – 2020
Comisia metodică de Limbi moderne şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative
care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la examenul de
Competente lingvistice cat si in ceea ce priveste insertia socio-profesionala la sfarsit de ciclu
scolar.
Comisia Limbi Moderne și-a propus spre atingere urmatoarele obiective majore :
- dezvoltarea capacității de exprimare orală și scrisă;
- dezvoltarea unor reprezentări culturale;
- cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze, franceze
- dezvoltarea abilităților de înțelegere interculturală.

Comisia Limbi Moderne are in componenta urmatoarele cadre didactice:
Disciplina

Nume profesor

Grad didactic

1

Limba engleza

Elena Roman

II

2
3
4
5.
6.

Limba engleza
Limba engleza
Limba franceza
Limba Franceza
Limba franceza

Margineanu Iulia
Stamate Monica
Mot Monica
Hategan Alina
Luca Florentina

Def.
Def.
doctorat
Def.
Def.

La începutul semestrului, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din
catedră.
S-au întocmit planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare, au realizat proiecte
didactice. scheme grafice referitoare la problemele constatate precum si un plan remedial la
disciplinele Limba engleza si Limba franceza.
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S-a realizat în permanență evaluarea elevilor prin teste initiale elaborate conform programei
școlare și a standardelor de performanță propuse. S-au realizat teste de evaluare diferențiate și
fișe de lucru individuale, în funcție de nivelul real al elevilor, dându-li-se fiecăruia șansa de a se
implica în actul de predare-învăţare-evaluare.
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;
- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea
metodelor moderne de evaluare;
Activitati realizate de membrii Comisiei de limbi straine:
- participare la cercurile pedagogice la inceputul anului scolar – toate cadrele de limba engleza si
franceza;
I-participare la faza locala a concursului de monologuri „Public speaking” toate profesoarele de
limba engleză.;
-participare la balul bobocilor- organizarea unei excursii la Moeciu - prof.Roman E.
Raul Sadului –prof. Mărginean Iulia
-participare la Cercul metodic org. de LIc.Tehn.Automecanica – prof. Roman E.,Mărginean
-participare la Concursul Yammy Marathon –prof Roman , Mărginean Iulia ;I Stamate Monica
-participare la Cursul de formare Oportunitați egale în educație prin valorizarea instruirii diferențiate
-- prof.Roman E.și prof. Mărginean Iulia
-participare la Ședința cercului metodic al profesorilor de limba franceză-Luca Florentina și
Hațegan Alina
-participare la Simpozionul organizat de Biblioteca franceză cu ocazia zilei de 1 Decembrie –prof.
Luca Florentina și Hațegan Alina
-participare la Ziua mondială a limbilor străine prof. Hațegan Alina
-activitate cu cl . de Halloween-prof . Hațegan Alina
-activitate cu clasa de Crăciun –colindat U.A.M.S. -prof . Hațegan Alina
-activitate cu clasa de Crăciun-Magic Noel--prof . Hațegan Alina

- participare la More than just answers – Fisher International Webinar ‚”– 7th November 2019;
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Global Competence: Developing Essential 21st Century Skills – National Geographic Learning Webinar
- 19th November 2019
Puncte slabe:
- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării;
- goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a IX-a;
- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise;
;
- insuficienta colaborare a parintilor cu scoala
Oportunitati:
- realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor de limbi moderne
- asigurarea continuităţii profesorilor la clasa respectivă
- asigurarea unor condiţii corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ .
Membrii Comisiei s-au straduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de
predare-învățare-evaluare, în scopul săvârșirii unui învățământ de calitate și a unui demers
didactic de excepție, inovator, care să aducă performanțe şcolare deosebite în viitor. Membrii
catedrei au participat la activitățile cercurilor pedagogice de specialitate, în încercarea continuă
de a se perfecționa și de a se alinia la exigenţele societăţii.
Data :15. 01. 2020
Responsabil comisie:
prof.Elena Roman

Analiza activităţii membrilor catedrei de
Matematică şi Tehnologii
pe semestrul I anul şcolar 2019-2020

În semestrul I al anului şcolar 2019-2020 membrii catedrei, au desfăşurat o activitate intensă,
respectând activitatea lunară planificată. S-au întocmit planificările semestriale şi anuale la timp.
În vederea modernizării predării şi învăţării, precum şi a folosirii judicioase a materialului
didactic existent s-a continuat panoramarea şi dotarea cabinetelor de informatică cu materiale didactice
şi completarea inventarului de materiale didactice pentru matematică, necesare procesului de învăţământ.
Personalul didactic din componenţa catedrei a fost preocupat de studierea unor teme actuale de
specialitate pentru informarea ştiinţifică şi perfecţionarea pedagogico-metodică, fiecare membru având o
intensă activitate de cercetare.
La începutul anului şcolar toţi membrii catedrei au sondat cunoştinţele elevilor, prin testele
iniţiale, fiecare având o situaţie exactă a rezultatelor acestora. Fiecare profesor deţine un catalog propriu
în care notează permanent activitatea la clasă şi munca individuală a elevilor precum şi nivelul de
cunoştinţe al acestora.
În calitate de diriginți membrii catedrei au organizat lunar activități extrașcolare cu elevii
claselor pe care le conduc. Au participat la „Balul bobocilor”. Au păstrat o permanentă legătură cu
părinții.
21

Prof. Loredana Voicea a updatat datele de pe platforma ARACIP pentru anul școlar 2018-2019; a
realizat pentru CEAC RAEI-ul pentru anul școlar 2018-2019; a organizat excursie la Târgul de Crăciun
din Sibiu cu clasa a XI-a MI. A participat cu cls. a XI-a MI la internațional ”Let’s do it”. A fost unul
dintre organizatorii balului bobocilor 2019-2020.
Prof. Gabriela Florea a actualizat dosarul catedrei, pentru anul şcolar 2019-2020. A organizat cu
clasa a XII-a MI excursie la Târgul de Crăciun din Sibiu. A participat cu 11 elevi din clasa a XI-a SN și
a XII-a MI la concursul internațional “Bebras”. A participat la proiectul național ”Shoebox” cu clasa a
XII MI.
Prof. Alexandru Nicula a organizat excursii la Râul Sadului și la Târgul de Crăciun din Sibiu, cu
clasa a IX-a SNE. A participat cu cls. a IX-a SNE la proiectul național ”Shoebox” și la proiectul
internațional ”Let’s do it”. A participat la cursul de formare continuă “Oportunități egale în educație prin
valorizarea instruirii diferențiate”.
Prof. Maior Mirela a organizat excursie la Târgul de Crăciun din Sibiu cu clasa a XI-a SN. A
participat cu clasa a XI-a SN la proiectul național ”Shoebox” și la proiectul internațional ”Let’s do it”. A
fost unul dintre organizatorii balului bobocilor 2019-2020. A participat la cursul de formare continuă
“Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii diferențiate”.
Prof. Vasiliu Cristian a organizat excursie la Târgul de Crăciun din Sibiu cu clasa a XI-a SS. A
participat cu clasa a XI-a SS la proiectul național ”Shoebox” și la proiectul internațional ”Let’s do it”. A
fost unul dintre organizatorii balului bobocilor 2019-2020. A participat la cursul de formare continuă
“Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii diferențiate”.
Toți membrii catedrei au participat cu clasele la care sunt diriginți la concursul “Cea mai
frumoasă clasă din liceul teoretic Axente Sever”.
Nu a fost neglijată pregătirea elevilor din cls. a XII-a pentru examenul de bacalaureat atât la
matematică cât şi la informatică, atestatul profesional la informatică şi competenţe digitale. Pregătirea se
face după un orar stabilit de profesori.
Membrii catedrei au realizat interasistențe conform graficului stabilit la începutul anului școlar.
În ceea ce priveşte parcurgerea materiei în conformitate cu planificarea calendaristică toţi
membri catedrei erau în 20 decembrie 2019 cu materia predată. Pe parcursul semestrului membrii
catedrei s-au pregătit cu conştiinciozitate pentru fiecare oră întocmind, planuri sau schiţe de lecţie după
caz. În cadrul orelor au folosit la maximum mijloacele de învăţământ din dotare.

Întocmit de responsabilul comisiei metodice
al catedrei de matematică şi tehnologii
prof. Gabriela Florea
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RAPORT ASUPRA ACTIVITATII CATEDREI DE STIINTE EXACTE
SEMESTRUL I
Anul scolar 2019/2020
Catedra de stiinte exacte este formata din profesori titulari la disciplinele : fizica, chimie
si biologie şi educaţie fizică.
Sedintele catedrei de stiinte exacte s-au desfasurat lunar pe tot timpul semestrului I
din anul şcolar 2019/2020.
Profesorii catedrei au sustinut testele initiale conform programului stabilit. De asemenea
au participat la consfatuiri la inceputul anului scolar.
Domnul profesor Chindea Ioan a efectuat o excursie la Sibiu cu elevii Clasei a XI-a
SNE, a participat la acțiunea “Let`s do it Romania” ,s-a ocupat de organizarea Balului
Bobocilor.
Domnul profesor Chindea Ioan s-a ocupat de pregatirea olimpiadei de fizica. D-na
profesoara Duma Delia s-a ocupat de pregatirea suplimentara a elevilor in vederea sustinerii
examenului de bacalaureat şi pentru pregătirea elevilor la olimpiada de biologie. Doamna
profesoara Duma Delia a participat la toate sedintele de catedra si la consfatuiri. La disciplina
Chimie, d-na profesoara Agarbiceanu Ana Maria a participat la toate activităţile extraşcolare
organizate de şcoală. A organizat pregatirea elevilor in vederea sustinerii examenului de
bacalaureat la disciplina chimie precum şi pregătirea elevilor pentru olimpiada de chimie.
Doamna profesoară Moldovan Lenuța a organizat “Let`s do it Romania”la care au participat si
profesorii din catedra. De asemenea doamnele profesoare Agarbiceanu Ana Maria, Duma Delia
si Moldovan Lenuta s-au ocupat de confectionarea de materiale prezentate in cadrul expozitiei
DECORATIUNI-ECO DIN PROGRAMUL Eco-Scoala si strangarea de cadouri (Shoe-Box), cu
ocazia sarbatorilor de iarna.
Doamnele profesoare Agarbiceanu Ana Maria, Duma Delia si Moldovan Lenuta au
organizat o excursie cu elevii la Raul Sadului.
Doamna profesoară Zanfirescu Georgeta a coordonat participarea elevilor liceului la
competiţii sportive din cadrul calendarului sportiv propriu şi din cadrul ONSŞ ,împreună cu
doamna Campean Miredda unde s-au obţinut următoparele rezultate la proba de cross din
11.10.2019:
Licee fete:
Locul I Marginean Iulia
Locul II Sima Sorina
Locul III Enache Nicoleta
Licee baieti:
Locul I Iacob Ionel
Locul II Turcu Ovidiu
Locul III Oroian Alexandru
Profesorii catedrei au participat la stagiul de formare intitulat “Oportunitati egale in educatie
prin valorizarea instruirii diferentiate”,desfasurat la Bran
Șef catedră științe exacte:
Prof: Chindea Ioan
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RAPORT ASUPRA ACTIVITATII CATEDREI OM SI SOCIETATE IN
ANUL SCOLAR 2019 / 2020
SEMESTRUL I
1. Proiectarea activităţii didactice
Activitățile de proiectare au fost precedate, la începutul primului semestru, de o ședință de arie
curriculară în cadrul căreia membrii catedrei au expus probleme specifice legate de acest tip de activități.
S-a convenit ca planificarea calendaristica sa se realizeze după consfatuirile realizate de inspectorul de
specialitate, termenul pentru realizarea acestora fiind 1 octombrie.
Toți membrii ariei curriculare „Om și Societate” au realizat activitățile de proiectare la un nivel
optim, au fost analizate rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat, au fost stabilite zilele de
pregatire suplimentara si au fost elaborate si aplicate testele initiale.
2. Realizarea activităţilor didactice
Aria Curriculară „Om și Societate” cuprinde discipline al căror rol formativ este, probabil, mai
evident și mai necesar decât pentru celelalte discipline școlare. În context, toți membrii ariei curriculare
au realizat activități cu un puternic impact formativ, unele dintre ele, extrașcolare, alături de cele
prezente în curriculumul de bază al fiecărei discipline din cadrul ariei.
La clasele a IX-a, mai cu seamă, profesoriii s-au străduit să faciliteze tranziția elevilor către
exigențele sporite ale liceului prin activități de evaluare diverse și, acolo unde acest lucru a fost posibil,
diferite de clasicele evaluări prin teste ori prin evaluări orale strict formalizate. Portofoliul, eseul și
evaluarea holistică a întregii activități a elevului au fost instrumente des folosite de către profesorii ariei
curriculare.
3. Evaluarea rezultatelor învăţării
Evaluarea s-a făcut cu ritmicitate; metodele de evaluare folosite au fost diverse, utilizându-se
evaluări scrise, orale sau practice (teste scrise, referate, proiecte, observare directă, răspunsuri orale,
aplicații practice la calculator).Elevii au fost coordonați de profesori în vederea întocmirii portofoliului
educațional. Au fost comunicate și argumentate notele acordate, părinții au fost informați periodic asupra
situației școlare a elevilor, atât în cadrul ședințelor cu părinții sau a orei de consiliere cât și telefonic sau
prin adrese scrise – atunci când a fost cazul. La sfarsitul semestrului profesorii catedrei, in calitate de
profesori diriginti, au trimis instiintari si felicitari părinților.
3.2. Activități extracurriculare
Prof. Simona Sima
1. 1 decembrie – Simpozionul dedicat Unirii de la 1 Decembrie 1918 în cadrul evenimentelor
organizate de Primăria Municipiului Mediaș.
2. 01.12.2019. Piața Corneliu Coposu, Primăria Municipiului Mediaș. Participarea la manifestările
dedicate aniversării Zilei Naționale;
3. Participare, în calitate de arbitru, Cupa Mediensis la dezbateri academice;
4. Participare la concursul Cititorul anului, organizat de Promaria Mediaș, prin Directia de cultura;
5. Participare la Gala Voluntarului;
6. Pregatire pentru examenul de Bacalaureat : miercuri 12-14; joi 13-14.30; vineri 13-14.30.
Prof. Ioana Hudea
1. Coordonator Proiect Mondial Eco Scoala, colaborare cu CCDG;
2. Coordonator concurs Cea mai frumoasa clasa – decembrie 2019
3. Excursie la Rau Sadului- noiembrie 2019;
4. Participare la Balul Bobocilor;
5. Olimpiada de geografie , faza pe scoala – decembrie 2019
6. Sesiune de comunicari știintifice a profesorilor de geografie – octombrie 2019 – Poiana Neamtului
7. XII SS –pregatire suplimentara pentru examenul de Bacalaureat si simularea examenului de
Bacalaureat.
Prof.Constantin Schiau
1. Pregatire pentru Bacalaureat X II SS – joi 13-14
2. Excursie la Cluj - Ziua educatiei;
3. Excursie la Belis -octombrie 2019;
4. Excursie la Sibiu - Targul de Craciun;
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5.

Organizator Balul Bobocilor – noiembrie 2019;
Prof. Constantin Scorobet
1. Excursie cu clasa a X a SNE;
2. Actiuni de ecologizare in curtea școlii (amenajarea unor roduri cu flori)
3. Participarea la actiunile de voluntariat derulate de liceul Axente Sever.
Prof. Cristina Cotor
1. Voluntariat Let s do it!
2. Pregatire pentru Bacalaureat XII Filologie – luni 13-14;
3. Pregatire pentru Bacalaureat XII Instructor sportiv – vineri 12-13
Prof. Laura Solomon
1. Ziua educatiei – octombrie 2019;
2. Ziua Mondiala a filosofiei – noiembrie 2019;
3. Ziua Nationala a Romaniei – decembrie 2019.
Prof. Claudiu Simon
1. Participare la Balul Bobocilor – noiembrie;
2. Excursie la Targul de Craciun , Sibiu – februarie;
3. Ziua Nationala – decembrie;
4. Colinde la Unitatea de Asistenta Sociala , Medias.
Prof. Petru Purcariu
1. Expozitia cu tema:,,A venit toamna” – octombrie;
2. Expoziția cu tema: ,,La multi ani, Romania !" – decembrie;
3. Expoziția cu tema: ,,E vremea colindelor” – decembrie;
4. Alte expoziții, în același spațiu al liceului, cu lucrări executate de elevi;
5. Participare la concursul național de datini și obiceiuri de iarnă, din Sighetu Marmației : ,, Cum e
datina străbună ". Ediția a x - a . Rezultate in așteptare.
Prof. Mihai Chiriac
1. 4-6 septembrie conferința internatională de Istorie, Arheologie și Patrimoniu, organizată de Muzeul
Țării Făgărașului, unde a prezentat studiul intitulat: Monumente sculpturale romane aflate în
colecția Muzeului Municipal Mediaș. Cronologie și Tipologie.
2. 18 octombrie – a publicat în volumul omagial dedicat prof. Univ. Dr. Adrian Husar de la
Universitatea Petru Maior – Tg Mureș, intitulat: În Grădina Hesperidelor, studiul intitulat: Scurte
considerații istorice privind tipologia unui iatagan otoman din cadrul Muzeului Municipal Mediaș.
3. 19 noiemnrie – Conferința Națională organizată de Colegiul Tehnic Mediensis, studiul intitulat:
Considerații istorice privind întâlnirea dintre Alexandru Macedon și Diogene din Sardes.
4. 1 decembrie – prezentarea Volumul 5 din Mediaș 750 în cadrul evenimentelor organizate de
Primăria Municipiului Mediaș.
5. 1 decembrie – Simpozionul dedicat Unirii de la 1 Decembrie 1918 în cadrul evenimentelor
organizate de Primăria Municipiului Mediaș.
6. 01.12.2019. Piața Corneliu Coposu, Primăria Municipiului Mediaș. Participarea la manifestările
dedicate aniversării Zilei Naționale;
7. 12.12.2019. Primăria Municipiului Mediaș. Participarea la simpozionul dedicat împlinirii a 30 de ani
de la evenimentele din decembrie 1989. Organizatori: Primăria Municipiului Mediaș, Asociația
Internațională a Polițiștilor. Regiunea 1 Sibiu-Mediaș, Asociația Națională a Cadrelor Militare în
Rezervă Sibiu-Mediaș. Invitați speciali: prof. univ. dr. Corvin Lupu și gen. de brigadă SRI Cristian
Troncotă.
8. A organizat ore de pregătire gratuită cu elevii claselor a XII Filologie, în fiecare luni de la ora 15,30
la ora 17,30.
9. A participat, împreună cu elevii liceului teoretic Axente Sever, la excursia de la Râul Sadului –
octombrie;
10. Simularea examenului de bacalaureat - claselor a XII filologie;
11. olimpiada la istorie, faza pe scoală – decembrie.
4. Managementul clasei de elevi
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O parte dintre profesorii Ariei Curriculare „Om și Societate” au și responsabilități de diriginte, după
cum umează: Simona Sima, diriginte al clasei a X a Stiinte sociale, Ioana Hudea, diriginte al clasei a
IX-a Stiinte sociale; Constantin Schiau, diriginte al clasei XI filologie; Daniel Scorobet, diriginte al
clasei a X-a SNE; Cristina Cotor, diriginte al clasei a X a MI. În context, aceștia au prelucrat la
începutul anului școlar ROFUIP, părțile referitoare la elevi și, respectiv, ROI.
5. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale
Membrii ariei curriculare au desfășurat și activități în zona perfecționării profesionale. Au participat
(ori, cel puțin, s-au informat complet) la consfătuirile organizate de ISJ Sibiu și au participat la diverse
cursuri de formare sau la sesiuni de comunicari stiintifice. O parte au participat, de asemenea, și la
cursuri ori alte activități de dezvoltare profesională, după cum urmează:
 Prof. Simona Sima: Curs de formare - Oportunitați egale in educatie prin valorizarea instruirii
diferentiate;
 Prof. Ioana Hudea: Curs de formare Oportunitați egale in educatie prin valorizarea instruirii
diferentiate;
 Prof.Constantin Schiau: Curs de formare Oportunitați egale in educatie nprin valorizarea instruirii
diferentiate; Gradul I , in curs de obtinere.
 Prof. Constantin Scorobet: Curs de formare Oportunitați egale in educatie prin valorizarea instruirii
diferentiate;
 Prof. Cristina Cotor: Curs de formare Oportunitați egale in educatie nprin valorizarea instruirii
diferentiate; Depunerea dosarului de inscriere la gradul II.
 Prof. Claudiu Simon: Curs de formare Oportunitați egale in educatie nprin valorizarea instruirii
diferentiate;
6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională și promovarea imaginii şcolii
Prin multitudinea de activități școlare și extrașcolare în care au reușit să implice persoane și
instituții externe școlii noastre, membrii Ariei curriculare „Om și societate” au realizat o bună
propagandă a școlii în comunitatea medieșeană. O activitate remarcabilă în acest punct o desfășoară
domnul profesor Constantin Șchiau (mediatizarea evenimentelor derulate de Liceul Axente Sever in
mass-media; responsabil cu pagina de facebook a liceului si cu stirile transmise la statia Liceului Axente
Sever)
7. Conduita profesională
Toti membrii Ariei Curriculare „Om și Societate” au avut o conduită morală conformă statutului de
dascăl și au fost preocupați, pe tot parcursul semestrului I, de respectarea și promovarea deontologiei
profesionale.
Componenta comisiei :
PROF. SIMONA SIMA - GRAD. I - RESPONSABIL ARIE
PROF. IOANA HUDEA - GRAD. I
PROF. CONSTANTIN SCHIAU - GRAD II
PROF. MIHAI CHIRIAC - DOCTORAT - GRAD I
PROF. PETRU PURCARIU - DEBUTANT
PROF. LAURA SOLOMON - GRAD I
PROF. CLAUDIU SIMON - DEFINITIVAT
PROF. CONSTANTIN SCOROBET - GRAD I
PROF. CRISTINA COTOR - - DEFINITIVAT
RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR
SEM I
AN ŞCOLAR 2019- 2020
COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul
managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative
ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:
 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
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Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in
vigoare
 Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie intre
şcoala, elev si părinte
 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale
ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.
 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii
dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elevdiriginte-părinte
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi
din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare:
Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si dezvoltarea
simţului civic, ecologic, artistic : invitarea la orele de dirigenţie a elevilor din clasele mai mari,
profesorilor din şcoală, agenţilor politiei de proximitate, consilierului psiho-pedagogic, excursii
tematice şi de relaxare, vizionarea de spectacole şi piese de teatru, etc.
- Derularea cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în liceu:
 Ziua Naţională a României,
 Sărbătoarea Crăciunului,
 1 Decembrie 1918,
 ,, Balul Bobocilor”
 “Cea mai frumoasă clasă”
 Proiectul de parteneriat „Împreună cu Ioan Axente Sever”
Activitatea desfăşurată
Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de
diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009
Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul liceal si teoretic,
de către toţi diriginţii;
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi
orientare specifice învăţământul liceal
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi orientare,
conform nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor
planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie
Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în
vederea desfăşurării activităţilor:
- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de
consiliere şi orientare)
- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes
educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu
părinţii
- ora de consiliere cu elevii a fost introdusă în orar
Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi
extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite:
Puncte forte:
- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi
semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul liceului
- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice
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statutului de diriginte
- toţi diriginţii s-au implicat semestrial în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;
majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / semestru
- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi
coordonează
Puncte slabe:
Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea
situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării
Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ
al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului.
Puncte forte:
- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete
ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate
- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse
- toţi diriginţii claselor IX-XII au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii
Puncte slabe:
- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un
parteneriat eficient şcoală-familie
Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza
analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor
metodice:
Puncte forte:
- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii
educative
Puncte slabe:
- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite
Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei
Puncte forte:
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului /
dirigintelui, aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică
- s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) o nouă procedură de
sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, absenteism
şcolar, comportament agresiv etc.)
- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate şi Poliţia Medias în vederea prevenirii şi
combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară
- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism
şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea
sancţiunilor conform regulamentului etc.)
Puncte slabe:
- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a
comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în
managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare)
- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul
obligatoriu
- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune
Activităţi consiliere şi orientare a elevilor
Puncte forte:
- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la
clasa a XII-a)privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional
al absolvenţilor.
Responsabil Comisia Metodica a Dirigintilor,
Prof. Hudea Ioana
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RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI EDUCATIV
ANUL SCOLAR 2019-2020
SEM I

În calitate de coordonator de proiecte și programe educative , la începutul anului școlar am întocmit
urmatoarele documente :
Planul managerial;

Raportul de activitate pe anul școlar precedent

Programul activităților educative și extrascolare;

Formarea comisiei diriginților, proiectarea activității diriginților în cadrul comisiei diriginților.
Conform programului de activități educative și extracurriculare pe parcursul anului școlar 20192020,semestrul I s-au desfășurat următoarele activități educative și extracurriculare în care au fost
implicați elevii și profesorii liceului nostru.
Activități de început de an, cu caracter organizatoric- administrativ
• A fost conceput si redactat orarul scolii (comisia de orar);
• Elaborarea Programului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare şi a Planului managerial al
Consilierului pentru proiecte şi programe educative şcolare și extraşcolare ( consilierul educativ);
• Întocmirea planificărilor calendaristice pentru orele de dirigenţie (diriginţii);
• OrganizareaConsiliului elevilor prin alegerea reprezentanţilor claselor, respectiva Comitetului de
conducere a Consiliului
• Organizarea alegerilor pentru semnarea Comitetului de conducere a Consiliului- consilier
educativ ;
• Planificarea şedinţelor cu părinţii - profesorii şcolii;
• Participarea la consfătuirile consilierilor educativi;
• Realizarea de chestionare pentru elevi, părinţi şi profesori ce vizează opinia elevilor despre
relaţia şcoală – elev – familie;
Activități extracurriculare:
 Balul Bobocilor
 Excursii
 Drumeții
 Marea Unire de la 1 decembrie 1918 (simpozion)
 Campania ShoeBox-elevii şi profesorii diriginţi
 Programul mondial Eco Școala




În cadrul proiectului Eco-Școala au fost plantați copaci în curtea școlii și a fost
organizat concursul ”Cea mai frumoasă clasă”;

 Excursie Târguri de Crăciun
 Vizitare Facultăți
Analiza SWOT
Puncte tari
- Cadre didactice cu o bogată
experienţă la catedră;
- Derularea proiectelor educative
planificate la începutul anului şcolar;
- Implicarea părinţilor în activități;
- Realizarea de parteneriate cu alte
unităţi de învăţământ;
- Implicarea elevilor şi cadrelor

Puncte slabe
Slaba implicare, a unor cadre didactice,
în activităţile educative extraşcolare;
- Activităţile educative nu sunt
întotdeauna în concordanţă cu dorinţele şi
aşteptările elevilor;
- Disponibilitate scăzută, din partea
unor cadre didactice, de a lucra în echipă;
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didactice în acţiuni de mentorship;
- Implicarea cadrelor didactice auxiliare
(bibliotecar,
laborant)
în
activităţile
educative.
Oportunități
Amenințări
- Elevi cu potenţial crescut;
- Plecarea în străinătate a părinților;;
- Realizarea de programe care aduc surse de - Minimizarea importanței activităţilor
finanţare;
educative extraşcolare.
Prof. Hudea Ioana
RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL
AN ŞCOLAR 2019-2020, SEMESTRUL I
În urma activităţii desfăşurate in semestrul I vă aducem la cunoştinţă beneficiarii (elevi, pǎrinţi, cadre
didactice,etc ) care au fost cuprinşi în activităţile desfăşurate de Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică
din cadrul Liceului Teoretic”Axente Sever”, Mediaş:
1.

Numǎr total de elevi evaluați/consiliați individual

21

2..

Numǎr de elevi evaluați/consiliați colectiv

314

3.

Numar de pǎrinți consiliați individual

7

4.

Număr de cadre didactice consiliate

15

5.

Număr de elevi consiliați OŞP

175

6.

Număr elevi cu CES

2

Am identificat la începutul anului şcolar 2019-2020 nevoile de consiliere psihopedagogică ale
elevilor , părinţilor şi cadrelor didactice folosind metode adecvate: chestionare, interviuri individuale,
etc
Tematica şedinţelor de consiliere individuală:
 prevenţia eşecului și a absenteismului şcolar(strategii de învăţare);
 managementul emoțiilor negative(furie, anxietate, etc);
 consiliere în carieră;
 dezvoltarea abilitâților de comunicare şi socioemoționale;
 managementul conflictelor/ prevenția bullying-ului în mediul școlar;
 stil de viață (managementul timpului, stresului,etc)
Tematica şedințelor de consiliere de grup:
 adaptarea la mediu școlar nou (clasa a IX-a);
 orientare în carieră;
 stil de viață sănătos
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 autocunoaștere și intercunoaștere;
 managementul emoțiilor;
 creșterea coeziunii grupului clasă;
Am asigurat servicii de consiliere psihopedagogică individuală a părinţilor . Am participat la
lectoratele şi şedinţele cu părinţii (5 lectorate )organizate de către cadrele didactice. De asemenea
am participat , la solicitarea d-nei director la Sedința Comitetului Reprezentativ al părinților din
LTAS (septembrie 2019).
Am asigurat consilierea metodologică a cadrelor didactice prin activităţi de
îndrumare a învăţătorilor/ profesorilor diriginţii pentru completarea fişelor psihopedagogice,
identificarea elevilor care necesită consiliere individuală/ de grup, etc

consultanţă privind

managemantul clasei/mangemantul cazurilor particulare din grupul clasă.
În cadrul liceului am desfăşurat următoarele activități/proiecte:
 Ziua Naţională Fără TUTUN 2019(13 nov.2019) - activități de informare-educare-conștientiare
cu privire la consumul de tutun, realizate în colaborare cu CPECA Sibiu;
 Proiectul "Un pas spre maturitate"(parteneri :CPECA Sibiu, CJRAE Sibiu,LTAS), proiect ce
vizează informarea, educarea și conștientizarea cu privirea la consumul de droguri legale și
ilegale ale elevilor din clasele IX-XII);
 Program educativ orientare ȋn carieră”GĂSEŞTE-ŢI CARIERA" (parteneri : Cabinet de
Asistențǎ Psihopedagogicǎ( CAPP) LTAS /CJRAE Sibiu, Comisia de proiecte şi programe
educative LTAS);


„COMUNICĂ EFICIENT”-program de prevenție a agresivității în mediul școlar(parteneri :
Cabinet de Asistențǎ Psihopedagogicǎ( CAPP) LTAS /CJRAE
Sibiu, LTAS Mediaş ,Şcoala Gimnazială nr.4, Mediaș);



ŞCOALA,

LOCUL

UNDE

MĂ

SIMT

BINE!-

program

de

prevenţie

a

absenteismului/abandonului şcolar (parteneri : Cabinet de Asistențǎ Psihopedagogicǎ( CAPP)
LTAS /CJRAE Sibiu, LTAS Mediaş ,Şcoala Gimnazială nr.4, Mediaș)
Activităti metodico-ştiintifice:
 Am participat la comisiile metodice şi consiliile profesorale organizate în cadrul
Centrului Județean de Resurse şi Asistență Educațională, Sibiu.
 sunt membru în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul LTAS,
ȋn Comisia de Prevenție a Violenței LTAS şi în Comisia de Responsabilitate Zonală
Mediaş- Dumbrăveni. din cadrul CJRAE Sibiu .
 ȋn acest an şcolar: am propus și implementat 1 programă de opțional(CDŞ) ȋn cadrul
liceului EDUCAŢIE PENTRU CARIERĂ
 am participat la Congresul internațional de Terapie Rațional-Emotivă și
Comportamentală(REBT)(ediția a IV-a), Cluj-Napoca , 12-15 sept 2019 cu lucrarea
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"Intervenție REBT în diminuarea dificultăților de carieră și a emoțiilor disfuncționale
negative la elevii de liceu"(co-autor)

Activităţi de formare/perfecţionare şi dezvoltare a resurselor umane
-participare la Webinarul Wellbeing în școli cu Domnica Petrovai (20 noiembrie 2019)
(seria de Webinarii Aspire Teachers 2019)
-participare la Webinarul AccCES în școală și comunitate( copiii cu CES) cu Maria Hegyi- 1
decembrie 2019 (seria de Webinarii Aspire Teachers 2019)

profesor consilier școlar Cristina Ivan
15 ianuarie 2020
Director,
Prof. Agîrbiceanu Ana -Maria
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