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În semestrul I al anului şcolar 2016 – 2017 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 
2014– 2018 

- Programul de Guvernare a României 
- Strategia Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sibiu, în perioada 2014 – 2018. 

Obiectivul general  de la care am pornit în anul şcolar 2016 – 2017 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: 

Ministerul  
Educației  
Naționale și  
Cercetării  
Științifice 



- 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 2016 – 2017, 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 

- 36 săli de clasă, cabinete şi laboratoare 
- 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 (clasa a-IX-a Filo 

și laborator geografie – reparat sala comisiei de 
bac) 

- refăcut hidroizolație la Corp E  
- refăcut canalizare la Corp E 
- reabilitare grupuri sociale la profesori 
- întreţinerea reţelei de internet în şcoală 
- introducerea rețelei de internet 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 

PUNCTE SLABE 
- fond de carte încă insuficient 

OPORTUNITĂŢI 
- valorificarea valenţelor parteneriatelor cu diferiţi 

agenţi economici 
- valorificarea iniţiativei şi creativităţii 

personalului didactic şi al elevilor 
- valorificarea deschiderii părinţilor elevilor faţă 

de îmbunătăţirea condiţiilor din şcoală 
- îmbunătăţirea fondului de carte şi reviste 

PERICOLE 
- tendinţele unor elevi spre distrugere 
- dezinteres (pasivitate) din partea unor 

cadre didactice faţă de problematica bazei 
materiale 

- finanţarea încă insuficientă a 
învăţământului 

- lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a 
elevilor pentru rezolvarea problemelor 
zilnice privind baza materială 

 
 
 



I.B.  RESURSE FINANCIARE 
PUNCTE TARI 

- fondurile alocate pentru salarii (suficiente şi la 
timp) în semestrul I al anului 2016 – 2017 

a)  fonduri pentru salarii – 745,52 mii lei  
b) fonduri pentru utilităţi –87,94 mii lei  
c) venituri proprii –  25,68 mii lei 
- burse acordate 133 
a ) „Bani de liceu” – 8 burse 
a) burse de ajutor social  - 113 burse 
b) burse de studiu – 5 burse 
c) burse de performanţă – 3 burse 
d) burse de merit 12 burse 

PUNCTE SLABE 
- încă insuficientă maturitate a proiectelor 

de finanţare de care dispunem 

OPORTUNITĂŢI 
- creşterea veniturilor proprii prin valorificarea 

spaţiului excedentar şi închirierea sălii de sport 
şi a unor săli de clasă. 

PERICOLE 
 

 
 

I. C.  RESURSE UMANE 
I. C. 1. ELEVI 

PUNCTE TARI 
- 585 elevi cuprinşi în 21 clase: 
- 581 rămaşi la sfârşitul semestrului 
- Media de 28  elevi/ clasă 

PUNCTE SLABE 
- slaba pregătire a elevilor din şcoala 

generală 
- 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 
- îmbunătăţirea ofertei şcolare şi curriculare 
- calificările pe care le pregătim sunt solicitate pe 

piaţa muncii 
- creşterea responsabilităţii părinţilor şi elevilor 

din şcolile generale faţă de procesul de 
învăţământ 

PERICOLE 
- întârzierea găsirii unor soluţii pentru 

subvenţionarea elevilor care au dorinţă şi 
capacitate de a continua şcolarizarea (cu 
condiţii materiale precare) 

- lipsa motivaţiei pentru continuarea 
studiilor 

 
 

I. C.2. PERSONAL DIDACTIC 
 

 
PUNCTE TARI 
- acoperirea în totalitate a posturilor didactice cu 

personal calificat. 
- Personalul şcolii a fost format din 33 de angajaţi 

din care: 
- Profesori titulari: 21 în unitatea noastră din care 1 

titular în 2 şcoli 
- Profesori titulari cu catedre rezervate: 1 
- Profesori titulari – detaşaţi:  2 

PUNCTE SLABE 
- existenţa unor profesori care la ore ignoră 

cele mai elementare norme de metodică şi 
pedagogie 



- Profesori titulari  cu cartea de muncă în altă 
unitate:2 

- Suplinitori cu normă întreagă: 2 
- Suplinitori cu plata cu ora: 0 
- Pensionari: 2 
- Total personal didactic: 33 

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: 17 
- gradul II: 7 
- definitivat: 6 
- debutanţi: 2 
 
OPORTUNITĂŢI 

- ofertă de locuri de muncă pentru tinerii 
absolvenţi 

- conştientizarea cadrelor didactice tinere despre 
faptul că „învăţământul este un apostolat” 

PERICOLE 
- lipsă de experienţă a personalului didactic 

tânăr pentru desfăşurarea actului didactic 
- eventuala lipsă de vocaţie pentru meseria 

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 2016 – 2017 a fost în număr de 12 din care: 

- 5 didactic auxiliar 
- 7 nedidactic. 

 
 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE 
 

PUNCTE TARI 
- întocmirea planificărilor calendaristice 

conform graficului, programelor în vigoare 
şi recomandărilor MENCTS; 

- organizarea, în luna octombrie 2016, a unei 
sesiuni  de informare şi formare a diriginţilor 
în aria curriculară Consiliere şi Orientare, 
conform ROFUIPO.M. Nr. 5079/31.08.2016  

- monitorizarea modului de aplicare a noilor 
programe de Consiliere şi Orientare prin 
efectuarea unor asistenţe la orele de 

PUNCTE SLABE 
- interes scăzut, manifestat de către unele 

cadre didactice, faţă de importanţa orelor de 
Consiliere şi Orientare; 

- reducerea acestor ore la simple ore de 
monitorizare a absenţelor elevilor, de 
„discursuri moralizatoare” şi critici la 
adresa unor elevi, şi mai puţin în direcţia 
monitorizării acestora; 

- funcţionarea, uneori, formală a unor 
Consiliului  Clasei; 



dirigenţie – au fost efectuate 5 ore de 
asistenţă; 

- participarea la concursuri şcolare şi 
extraşcolare  

- continuarea apariţiei revistei şcolare 
„Dimensiunea AX” nr.12; 

- implicarea a numeroşi  elevi în diverse 
activităţi şcolare şi extraşcolare, colective de 
redactare a revistei şcolare, voluntariat; 

- legătura permanentă cu Consiliul 
Reprezentativ al Elevilor; 

- înfiinţarea „Comisiei pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în mediul şcolar” şi 
elaborarea „Planului operaţional de reducere 
a fenomenului violenţei” în cadrul liceului 
nostru; 

- colaborarea cu Cabinetul de asistenţă 
psihopedagogică, concretizată în prezenţa 
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; 

- lipsesc abilităţile de rezolvare a conflictelor 
şcolare în cazul unor profesori diriginţi; 

- tendinţa unor diriginţi de a lua măsuri 
punitive faţă de anumiţi elevi, fără o 
consultare a psihologilor şcolari; 

- colaborarea deficitară cu anumiţi părinţi şi 
neimplicarea acestora în proiecte 
educaţionale; 

- lipsa resurselor financiare şi materiale 
necesare derulării unor proiecte şcolare şi 
extraşcolare; 

- desfăşurarea unor ore de consiliere după 
ora 14, când o parte din elevi  pleacă din 
cauza navetei; 

- necesitatea alocării unui timp mare 
problemelor organizatorice ale clasei, 
având în vedere multitudinea situaţiilor 
problemă. 

OPORTUNITĂŢI 
- cadre didactice calificate, deschise 

perfecţionării şi însuşirii unor metode 
moderne de predare şi consiliere; 

- noile programe de Consiliere şi orientare, 
care oferă instrumentele necesare unei 
eficiente consilieri şi o largă plajă de acţiuni 
profesorilor-diriginţi; 

- lacunele înregistrate în rândurile elevilor în 
ceea ce priveşte educaţia, fapt ce oferă un 
vast câmp de acţiune în cadrul activităţii de 
consiliere; 

- existenţa unei Comisii  de Calitate, a unei 
Comisii de prevenire a violenţei şcolare; 

- implicarea conducerii şcolii în activitatea 
educativă şi sprijinul acordat în acest sens; 

PERICOLE 
- mediul social de provenienţă al elevilor, 

mulţi neinteresaţi de actul educaţional şi 
implicit de activitatea de consiliere; 

- influenţa grupului de prieteni care reduce 
uneori efectele educaţiei şi consilierii; 

- acutizarea unor fenomene sociale cu impact 
asupra stării generale a învăţământului; 

- problemele numeroase pe care trebuie să le 
rezolve diriginţii şi volumul mare de muncă 
la care trebuie să facă faţă; 

- neîncrederea manifestată de unii elevi şi 
părinţi faţă de activitatea de consiliere şi 
efectele ei; 

- numeroşi părinţi plecaţi în străinătate şi 
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 2016 - 2017 

 

Clasa 

Elevi inscrisi la 
inceput de an 

Elevi ramasi la 
sfarsitul 

semestrului 

Numar elevi 
promovati 

TOTAL 
PROMOVATI 

(%) 

Din care: 
Promovati pe 

medii: 
Corigenti la: 

Cu situatia 
scolara 

neincheiata 

  1 2 3 5 6 7 

  

Total 
din 

care: 
feminin 

Total 
din 

care: 
feminin 

Total 
din 

care: 
feminin 

5-
6.99 

7-
8.99 

9-
10 

1 
obiect 

2 
obiec 

te 

3 
obiec 

te 

4  
obiec 

te 

>4 
obiec 

te 
Total 

din 
care: 

feminin 

9 MI 28 10 28 10 26 9 92,85 %   16 10 2             

9 SNE 28 20 28 20 27 20 96,42%    6 21 1             

9 SN 29 12 29 12 25 12 86,20%  20 5 3   1    

9 FILO 29 26 28 18 27 17 96,42%    15 12 1             

9 SS 29 19 32 16 31 16 96,87%    21 10 1            

9 IS 35 7 31 7 17 4 54,83%  1 15  1 4 1  1   8  2  

10 MI 24 5 25 5 23 4 92,00%   13 10  1 1          

10 SN 32 22 31 21 30 20 96,77%    6 24  1             

10 FILO 33 26 33 26 33 26 100%    11 22              

10 SS 31 18 31 18 26 15 83,87%  16 10 1 3 1     

10 IS 19 5 19 5 12 3 63,15%  5 7   3 2     2  1  

11 MI 24 5 24 5 23 4 95,83%   20 3 1          

11 SN 25 15 25 15 24 15  96,00%  10 14 1             

11 FILO 29 19 30 19 27 19 90,00%    9 18  3             

11 SS 34 17 34 17 33 16 97,05%  20 13 1            

11 IS 20 5 20 5 11 5 55,00%   10  1 7 1  1        

12 MI 27 6 27 6 26 6 96,29 %   11 15  1           

12 SN 28 19 28 19 27 19 96,42%    14 13 1           

12 FILO 31 28 31 28 28 26 90,32%    12 16 3             

12 SS 29 14 29 14 23 11 79,31%  17 6 5     1 1 

12 IS 21 0 21 0 3 0 14,28% 2 1  6 4 4   4 0 

CICLU INF. 317 170 312 168 274 155 87,82% 6 142 126 18 7 2 1 0 10 3 

CICLU SUP. 268 128 269 128 225 121 83,64% 2 124 99 28 6 5 0 0 5 1 



TOTAL IX 178 94 173 93 150 87 86,70% 1 89 60 12 1 1 1 0 8 2 

TOTAL X 139 76 139 75 124 68 89,20% 5 53 66 6 6 1 0 0 2 1 

TOTAL XI 132 61 133 61 118 59 88,72%  69 49 13 1 1 0 0 0 0 

TOTAL XII 136 67 136 67 107 62 78,67% 2 55 50 15 5 4 0 0 5 1 

LICEU 585 298 581 296 499 276 85,88% 8 266 225 46 13 7 1 0 15 4 
PROCENT DE PROMOVABILITATE: 85,88 % 

 
 
 



 
 

Clasa 

Elevi 
inscrisi 

la 
inceput 
de an 

Elevi 
ramasi la 
sfarsitul 

semestrului 

Miscarea elevilor 

Elevi sanctionati 

Total 
Elevi 

eliminati 
Elevi 

exmatriculati Elevi cu notele scazute la purtare 

  

Total Total 
Plecati 

in  
judet 

Plecati in 
alt judeţ 

Veniti 
din 

judet 

Veniti din 
alt judrţ 

Abandon Retragere 

Total Total 

Pt 
absente 

Alte 
motive note 

intre 
9.99 
si 7 

note 
sub 

7 
din care 

Total 
din care: 

fete Total 
din 

care: 
fete 

Total Total Total 
pt 

absente 
alte 

motive 

  1 2 3.1.2 3.1.3 3.2.2 3.2.3 3.3.1 3.3.2 3.4.1 3.4.2 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 

9 MI 28 28             1     
9 SNE 28 28                 
9 SN 29 29  1                
9 FILO 29 29             1     
9 SS 29 28  1           1     
9 IS 35 31 2 2           3 6 6   
10 MI 24 25   1               
10 SN 32 31 1                 
10 FILO 33 33             1     
10 SS 31 31             3    
10 IS 19 19             7    
11 MI 24 24                  
11 SN 25 25                  
11 FILO 29 30   1          4     
11 SS 34 34                  
11 IS 20 20             3     
12 MI 27 27             1     
12 SN 28 28             1     
12 FILO 31 31             1     
12 SS 29 29             4    
12 IS 21 21             8 4 4  
IX-X 317 312 3 3 1          16 6 6  



XI-XII 268 269 1            22 4 4  
CLASA IX 178 173 2 3           5 6 6  
CLASA X 139 139 1  1          11    
CLASA XI 132 133   1          7    
CLASA XII 136 136             15 4 4  
TOTAL 585 581 3 3 2          38 10 10  
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ANALIZA REZULTATELOR 

 
Procentul de promovabilitate în sem. I al anului şcolar 2016-2017 se prezintă astfel: 
1. La nivel de liceu  zi:    85,88 %, mai mare cu ……. % faţă de media pe judeţ (……… % media 

pe judeţ) 

 Procentul de promovabilitate la sfârşitul primului semestru al anului trecut era de 89,54 % 

înregistrându-se astfel o scădere  cu  3,66 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

 
2. Pe niveluri: 

 Clasa  a – IX – a  86,70 %  cu 1,87% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut  
(88,57%) 

 Clasa  a – X – a 89,20%   cu 0,63% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut  
(88,81%) 

 Clasa  a – XI – a 88,72%   cu  4,46% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut   
(93,18%) 

 Clasa  a – XII – a  78,67%  cu 8,25% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut  
(86,92%) 

 
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 

NOTE 
ÎNTRE 
9,99 şi 7 

NOTE SUB 7 

IX MI 28 27 

4 6 

IX SNE 28 28 
IXSN  29 29 

IX FILO 29 29 
IX SS 28 28 
IX IS 31 22 

TOTAL 173 163 4 6 
X MI 25 25 

11 0 
X SN 31 31 

X FILO 33 32 
X SS 31 28 
XIS 19 12 

TOTAL 139 128 11 0 
XI MI 24 24 

8 0 
XI SN 25 24 

XI FILO 30 26 
XI SS 34 34 
XI IS 20 17 

TOTAL 133 125 8 0 
XII MI 27 26 15 4 



 13

CLASA 
EFECTIV 

ELEVI 
NOTE DE 10 

NOTE 
ÎNTRE 
9,99 şi 7 

NOTE SUB 7 

XII SN 28 27 

XII FILO 31 30 

XII SS 29 25 
XII IS 21 9 

TOTAL 136 117 15 4 
TOTAL 
LICEU 581 

533 38 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 
EFECTIV 

ELEVI 
TOTAL 

ABSENŢE 
DIN CARE 

MOTIVATE NEMOTIVATE 

IX MI 28 439 377 62 

IX SNE 28 193 181 12 

IXSN 29 468 390 78 

IX FILO 29 515 415 100 

IX SS 29 349 288 61 

IX IS 35 1279 701 578 

TOTAL 178 3243 2352 891 

X MI 24 205 192 13 
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X SN 32 537 451 86 

X FILO 33 776 705 71 

X SS 31 1113 970 143 

X IS 19 784 499 285 

TOTAL 139 3415 2817 598 

XI MI 24 488 389 99 

XI SN 25 499 391 108 

XI FILO 29 743 673 70 

XI SS 34 725 527 198 

XI IS 20 673 525 148 

TOTAL 132 3128 2505 623 

XII MI 27 789 596 193 

XII SN 28 1135 949 186 

XII FILO 31 1278 1104 174 

XII SS 29 559 349 210 

XII IS 21 1231 755 476 

TOTAL 136 4992 3753 1239 

TOTAL 585 14778 11427 3351 
 

 
 
An şcolar 2016-2017 (SEM I) 
 
Total absenţe: 14778/585 elevi = 25,26 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 4,21 zile de 
şcoală / elev. 
 
Absenţe nemotivate: 3351/585 elevi = 5,72 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 1 zi de şcoală 
/ elev. 
 
An şcolar 2015-2016 (SEM I) 
 
Total absenţe: 14234/530 elevi = 26,85 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 4,47 zile de 
şcoală / elev. 
 
Absenţe nemotivate: 3473/530 elevi = 6,55 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 1 zi de şcoală 
/ elev. 
 
 
Sancţiuni:  
 
- elevi cu nota scăzută la purtare  - note între 9,99 şi 7 – 38 elevi (6,54 %) 
                                                      - note sub 7 -   10 elevi ( 1,72 % ) 
-  elevi exmatriculaţi: nici unul 
-  preaviz de exmatriculare:  4 elevi 
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ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC  
 
1. PERSONAL DIDACTIC 
Personalul şcolii a fost format din 33 de angajaţi din care: 
Profesori titulari: 21 în unitatea noastră din care 1 titular în 2 şcoli 
Profesori titulari: 2 în altă  unitate şcolară detaşați 
Profesori titulari cu catedre rezervate: 1 
Profesori titulari  cu cartea de muncă în altă unitate: 2 
Suplinitori cu normă întreagă: 2 
Suplinitori cu competare de normă: 1 
Pensionari: 1 

       Total personal didactic: 33 
Plata cu ora: 24 
 

Nr. Prof. Titulari Suplinitori 
Calificaţi Necalificaţi 

33 29 3 - 
 

 
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 

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 

 
Total 
posturi/ 
catedre 

Debutant 

Din care ocupate cu personal care are gradul: 

Def. Deb II I Doctor 
Mas-
terat 
 

Necalificat 
 

Profesori  
 

34,77 - 6 2 7 17 1 15 - 
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- proiectarea activităţii de predare  
- elaborarea unor strategii didactice care să pună 
în valoare pregătirea şi valenţele elevilor 
- orientarea procesului de predare–învăţare spre 
activităţi practice şi spre învăţare centrată 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 2017  
- utilizarea materialelor didactice adecvate de 
care dispune şcoala. 
- rezultate foarte bune la concursurile şcolare 
Succese demne a fi menţionate: 
în ANEXA 1 

(prelegeri) în detrimentul celor interactive 
- diversificare insuficientă a metodelor de 
evaluare a cunoştinţelor elevilor 
- dificultăţi în a centra întreaga activitate de 
predare–învăţare pe elev 

 
 
 

 
 
 
 
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 Termen 

1 

Pregătirea 
elevilor la 
nivelul 
standardelor 
de calitate  

Adaptarea strategiilor didactice la 
nevoile educaţionale ale elevilor 

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 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
didactice 
Conducere 

Conducere 
Responsabili de 
catedră 

Conform 
graficului 

2 

Îmbunătăţirea 
stării 
disciplinare a 
elevilor 
 

Intensificarea acţiunilor educative  
Responsabil cu 
activitatea 
educativă 

Conform 
planului de 
activitate 

Colaborarea cu Poliţia de 
Proximitate 
şi cu alte instituţii abilitate 
 

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. 

Obiective Măsuri Răspunde Termen 

3 
Diversificarea 
strategiilor 
didactice 

Perfecţionarea cadrelor didactice 
prin cursuri pentru utilizarea 
tehnologiilor 
didactice moderne şi a învăţării 
centrate pe elev 

Responsabil cu 
perfecţionarea 

Conform 
Ofertei CCD 

Activităţi metodice la nivel de 
catedre precum lecţii deschise, 
interasistenţe etc. 

Responsabili de 
catedră 

Conform 
planului de 
activitate 

4 

Monitorizarea 
şi controlul  
activităţii 
pentru 
creşterea 
calităţii 
procesului 
instructiv-
educativ 

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 
asigurare a calităţi 

31 martie 
2016 

 
Director, 

Prof. Agîrbiceanu Ana -Maria 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI  DE LIMBA  ŞI COMUNICARE          

PE SEMESTRUL I 

An şcolar 2016 -2017 

 

 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 predictive, 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 predictive, 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 2016-2017,  membrii  Comisiei metodice au organizat un târg de   

manuale şcolare pentru elevii claselor a XI-a şi a XII- a, elevii claselor a IX- a şi a X-a beneficiind de 

manuale gratuite. Pe lângă manuale, au fost recomandate și elevilor şi alte materiale suport de la 

Editurile Art, Paralela 45, Aula, Nomina, Booklet, Delfin, etc. necesare unei pregătiri optime pentru 

realizarea performanţelor şcolare şi pentru obţinerea bacalaureatului. 

În luna septembrie, doamnele profesoare Lăpădat Ana-Aura, Streza Diana și Vincze Viorica au 
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participat la Consfăturile profesorilor de Limba și literatura română, desfășurate la SNG Mediaș. 

Începând cu luna septembrie, doamnele profesoareVincze Viorica, Lăpădat  Ana-Aura, Streza 

Diana, Boian Alina ţin săptămânal, în cadrul liceului nostru, câte o oră de pregătire pentru examenul de 

bacalaureat la Limba şi literatura română pentru elevii claselor a XII-a. Doamnele profesoare Vincze 

Viorica și Lăpădat Ana- Aura au făcut parte din Comisia de organizare și coordonare a examenelor de 

diferență pentru elevii transferați. Doamna profesoară Lăpădat Ana- Aura a participat cu elevii clasei a 

X-a Științele Naturii la campania Let' do it Romania!  

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. Doamna profesoară  Lăpădat Ana -Aura a participat la 

evenimentul ,,În mersul jocului secund" (lansare de carte a domnului profesor Cozmescu Dan și a 

doamnei profesoare Cozmescu Maria) desfășurat la ,,Casa Gazelor Naturale" din Mediaș. Tot în luna 

octombrie, doamnele profesoare Streza Diana și Boian Alina au organizat o excursie la Păltiniș cu elevii 

claselor a IX-a Științele Naturii Intensiv Engleză, a X-a Filologie și a XI-a Instructori Sportivi. 

La nivelul catedrei de Limba şi literatura română s-au realizat pregătiri pentru Olimpiada de 

Limba și literatura română. 

În luna noiembrie , membrii catedrei au participat împreună cu elevii la Balul Bobocilor.  

( doamna profesoară  Boian Alina a contribuit la organizarea acestui eveniment în colaborare cu 

diriginții ceorlalte clase  de a XI-a).  Doamna  profesoară Lăpădat Ana -Aura a organizat o excursie 

tematicaă la  Alba Iulia și Roica cu clasele a X-a Știintee Naturii,  a X-a Matematică -Informatică și a 

XII-a Științele Naturii în colaborare cu diriginții acestor clase și cu direcțiunea liceului. 

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. Elevii clasei a X-a Științele Naturii coordonați de 

doamna profesoară Lăpădat Ana-Aura și de doamna consilier școlar Ivan Cristina au participat la 

activitățile proiectului ,,Comunități informate".  Câțiva elevi di clasa a X-a Științele Naturii, însoțiți de 

doamna profesoară Lăpădat Ana-Aura au participat la spectacolul de teatru ,,Încurcă lume" la Sala 

Traube, unyl dintre roluri fiind interpretat de eleva Popa Alexandra (din clasa a X-a Științele Naturii). La 

sfârșitul lunii decembrie, un grup de elevi din clasa a IX-a Filologie (însoțiți de doamna profesoară 

Bonțida Ioana)  și un grup de elevi din clasa a X-a Filologie (însoțiți de doamna  profesoară  Streza 

Diana) a participat la Târgul de Crăciun de la Sibiu.  

În 13 ianuarie 2017, doamnele profesoare Lăpădat Ana-Aura, Streza Diana și  Bonțida Ioana  au 

participat la  activitățile organizate de cercul metodic dedicate zilelor culturii și omagierii poetului Mihai 

Eminescu la ,,Casa Gazelor Naturale".  În 16 ianuarie 2017, doamna profesoară Lăpădat Ana-Aura a 

participat la lansarea cărții domnului profesor Nicolae Suciu care s-a desfășurat la Biblioteca Municipală 

Mediaș. Poetul nepereche a fost omagiat și în cadrul liceului  de către elevii claselor a IX-a Filologie, a 

X-a Filologie, A XI-a Filologie și a XI-a științele Naturii coordonați de  doamnele profesoare  Bonțida 

Ioana, Streza Diana, Lăpădat Ana- Aura și Boian Alina. 
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 În luna ianuarie, doamna profesoară Streza Diana a participat la cursul de formare ,,Dezbatere, 

oratorie și retorică". 

    Un alt obiectiv al catedrei a fost dotarea cabinetului de limba și literatura română  cu materiale 

didactice confecționate de elevi ( planșe, portrete de scriitori, etc). Multe dintre orele de literatură 

română şi de literatură universală s-au desfăşurat în Cabinetul Eminescu, 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. 

 Numărul elevilor participanţi la olimpiade şi concursuri este mai mic decât în anul trecut, 

una dintre cauze fiind suprapunerea acestora, precum și lipsa de interes pentru lectura 

critică. 

 Procentul de promovabilitate a simulării examenului de bacalaureat este mai bun decât 

anul trecut, datorită  motivaţiei intrinseci a elevilor. 

 Încheierea unui parteneriat cu Biblioteca Municipală ,,St. L. Roth" Mediaș pentru a 

stimula interesul pentru lectură al elevilor. 

2. Plan de măsuri optimizatorii şi recuperatorii pentru semestrul următor 

În vederea optimizării activităţii Comisiei de Limbă şi comunicare pentru semestrul II al anului 

şcolar 2016-2017, ne propunem: 

 Realizarea unui grafic de interasistenţe; 

 Organizarea simulărilor pentru bacalaureat; 

 Participarea la activități extracurriculare; 

 Dezvoltarea gustului  pentru lectură al elevilor; 

 Implicarea elevilor în proiecte interdisciplinare. 

 
 

 
Raport  privind ctivitatea  catedrei de limbi  straine in semestrul I an scolar 2016-
2017 
 
 
In contextul  actual cand are loc un proces intens de innoiri substantiale in sistemul de invatamant, 
analizele periodice pe care le efectuam au drept scop stabilirea situatiei reale si a masurilor ce se impun 
pentru depasirea disfunctionalitatilor ce pot aparea in procesul  instructiv educativ. 
 
In anul  scolar 2016/2017 Catedra de limbi straine si- a desfasurat activitatea conform programelor de 
specialitate si planificarilor calendaristice individuale,documente vizate si aprobate de directorul 
institutiei precum si de responsabilul catedrei,propunandu- si urmatoarele: 
- dezvoltarea capacitatii de exprimare orala si in scris  
- dezvoltarea unor reprezentari culturale  
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- cultivarea interesului pentru invatarea limbilor franceza si engleza si a spatiului cultural anglofon. 
 
Aplicarea curriculumului national : 
- a fost realizate planificarile semestriale si anuale in concordanta cu metodologia recomandata, 
- au fost incluse continuturi si strategii didactice axate pe formarea competentelor vizate de programa. 
- la realizarea proiectarii curriculare s- au avut in vedere rezultatele evaluarii locale,judetene si nationale. 
- s- adaptat programa la particularitatile de varsta ale elevilor 
 
Realizarea curriculumului national: 
- s- au utilizat metode  activ participative in activitatea de invatare , 
- au fost valorificate achizitiile anterioare de invatare ale elevilor , 
- s- a urmarit furnizarea de feedback, 
- s- a urmarit realizarea majoritatii directivelor curriculare propuse,asigurand caracterul aplicativ al 
cunostintelor prin respectarea indicatilor metodice, 
 
Evaluarea rezultatului invatarii: 
- s- a urmarit evaluarea continuturilor si notarea conform reglementarilor in vigoare, 
- s- a communicat elevilor criteriile de evaluare si modalitatile de valorificare a rezultatelor obtinute, 
- s- au aplicat teste de evaluare initiala dupa care s- au analizat rezultatele si s- au luat masuri de 
corectare a deficientelor si de recuperare a decalajelor, 
 
Dezvoltarea professionala,activitatea metodica si stiintifica: 
- participarea la cursuri de formare ,la cercuri pedagogice organizate in scoala si municipiu, 
- intocmirea de programe de pregatire suplimentara pentru olimpiade si bacalaureat, 
 
De- a lungul semestrului I  membrii comisiei metodice au desfasurat urmatoarele activitati: 
 
Prof.Elena Roman: 
- a participat la Consfatuirile la limba engleza organizate in luna  septembrie , 
- a organizat Balul Bobocilor , 
- a organizat excursia balului la Paltinis, 
- a participat la Concursul Public Speaking faza locala  
- a participat la Cercul metodic de limba engleza  
- a pregatit elevii pentru olimpiade  
-- a organizat olimpiada faza pe scoala, 
- a participat si corectat lucrarile  la olimpiada, faza pe scoala, 
- a participat si a corectat lucrarile la olimpiada ,faza locala, 
- a participat la faza judeteana a Concursululi Public Speaking - locul I Fleser Alin a IXa filologie. 
 
Prof .Baciu Ana- Maria: 
- a pregatit elevi pentru olimpiada, 
- a participat,corectat  olimpiada de limba engleza faza pe scoala, 
- a organizat o excursie la Roica, 
- a organizat activitati impreuna cu clubul francofoniei Sibiu, 
- participat ,corectat olimpiada de limba engleza faza locala, 
- a organizat un partneriat didactic pentru Concursul de gramatica interjudetean 'Get your grammar 
right'. 
 
Prof.Bontida Ioana Maria: 
- a participat la Consfatuirile de limba engleza, 
- a participat la Public Speaking Contest, 
- a participat la Cercul metodic de limba engleza, 
- a pregatit elevii pentru olimpiada de limba engleza, 
- a participat la olimpiada de limba engleza faza pe scoala  
- a participat la olimpiada de limba engleza faza locala, 
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- a pregatit elevi pentru Public speaking faza judeteana, 
 
Prof.Marginean Iulia, 
- a participat la Consfatuirile de limba engleza, 
- a participat la 'Yummy Marathon' organizat de lic Automecanica, 
- a participat la prezentarea unsuitable proiect in limba franceza, 
- a pregatit elevii pentru olimpiada de limba engleza, 
- a participat la olimpiada de limba engleza faza pe scoala, 
- a participat la un curs de formare Debut in carriera didactica, 
 
 
Responsabil Comisiei metodica: 
Prof.Elena Roman 

 
 
 

Analiza activităţii membrilor catedrei de  
Matematică şi Tehnologii 

pe semestrul I anul şcolar 2016-2017 
 

 În semestrul I al anului şcolar 2016-2017 membrii catedrei, au desfăşurat o activitate intensă, 

respectând activitatea lunară planificată. S-au întocmit planificăriile 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.  

S-a continuat predarea cursului de Database Design şi Programming SQL – Oracle, la clasa a XII-

a. Totul s-a desfăşurat conform planificării iniţiale, şcoala având dotarea necesară desfăşurării acestui 

curs la nivel elev.  

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.  

Prof. Loredana Voicea a întocmit raportul anual al CEAC. A participat la excursia de  la Roica, a 

realizat revista școlii.  

 Prof. Gabriela Florea a actualizat dosarul catedrei, pentru anul şcolar 2016-2017. A organizat în 

calitate de diriginte excursie la Sibiu. A participat la programul internațional Hour of Code cu clasele a 

IX-a MI și a XI-a MI. În urma participării școala a obținut trei licențe antivirus Bitdefender pentru un an 

de zile.  
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Prof. Alexandru Nicula a participat la excursia de  la Roica.   

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 unui grafic. 

În ceea ce priveşte parcurgerea materiei în conformitate cu planificarea calendaristică toţi 

membri catedrei erau în 3 februarie 2017 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      

 
 
 

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII CATEDREI DE STIINTE EXACTE 
Anul scolar  2016/2017 semestrul I 

 
 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 anului şcolar 
2015/2016. 
 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 Paltinis cu elevii care au 
participat la balul bobocilor 

Domnul profesor Chindea Ioan  s-a  ocupat de pregatirea olimpiadei de fizica unde au 
participat un numar de 6 elevi dintre care unul a primit medalia de bronz lafaza judeţeană 
(eleva Cristea Sonia XI SN). Profesorii catedrei: Oprisor Isaia, Adam Paula au participat la toate 
sedintele care au avut loc atat la nivel de scoala cat si la consfatuiri  

  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 Zanfirescu Georgeta  a coordonat participarea elevilor liceului la 
competiţii sportive din cadrul calendarului  sportiv propriu şi din cadrul ONSŞ ,împreună cu 
domnul profesor Pescaru Alexandru  unde s-au obţinut următoparele rezultate : 
La faza judeţeană: 
CROSS  fete – locul I şi locul IV 
CROSS  băieţi – locul I şi locul III 
La faza municipală: 
FOTBAL – locul II 
BASCHET băieţi – locul II 
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HANDBAL fete- locul I 
ŞAH fete – locul I 
         Pe parcursul semestrului I  , profesorii catedrei de stiinte exacte au participat la toate 
acţiunile organizate liceu şi au asigurat un proces educational modern, o buna functionalitate a 
laboratoarelor si o notare periodica si diversificata (oral, scris, referate, portofolii , probe 
practice). 
                                         
 
                                      Sef catedra stiinte exacte:      Prof: Chindea Ioan                                                  
 
 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII CATEDREI OM SI SOCIETATE IN 
ANUL SCOLAR 2016 / 2017 

 
 

Catedra este formata din domnii profesori: 
 

 HULPUS ELENA – SOCIO-UMANE   (profesor titular) – coordonator Arie 
Curriculară 

 SCHIAU CONSTANTIN – ISTORIE   (profesor titular) 
 HUDEA IOANA – GEOGRAFIE     (profesor titular) 
 SIMA SIMONA – SOCIO-UMANE (profesor titular) 
 SCOROBET DANIEL – RELIGIE        (profesor titular) 

 

La inceputul anului scolar 2016/ 2017 s-au realizat urmatoarele obiective:  
 

 S-a cercetat lista cu manual valabile in anul scolar 2016 / 2017 si s-au procurat manual pentru 
clasele a XI-a si a XII-a. S-a intocmit si lista cu manualele pentru clasele a IX-a si a X-a 
valabile in anul scolar 2016 / 2017. De asemenea s-au intocmit si s-au predate la timp de 
catre toti profesorii catedrei planificarile semestriale si anuale conform programei. 

 Au fost chestionati cu teste predictive elevii clasei a IX-a pentru disciplina Istorie iar in final 
s-au analizat rezultatele care au reflectat nivelul real al elevilor. 

 S-a urmarit parcurgerea la timp a materiei programate, dupa ce au fost analizate noile 
programe si au fost insusite modificarile efectuate. O parte din colegi au utilizat in predarea 
lectiilor tehnici de tip NTIC si AEL  

 S-au organizat ore de pregatire de catre toti profesorii catedrei la disciplinele pentru care s-au 
organizat simulari pentru examenul de bacalaureat; elevii claselor a XII-a au participat la 
simularea organizata in luna decembrie iar rezultatele au fost analizate intr-o sedinta de 
catedra. 

 S-au selectat elevi pentru olimpiadele de ştiinţe socio-umane, cu care s-a lucrat permanent de 
către toate cadrele didactice 

 Ca profesori diriginti toti membrii catedrei au pastrat o legatura permanenta cu parintii 
elevilor, au realizat sedinte cu parintii, au organizat activitati extrascolare sau au monitorizat 
situatia unor elevi cu probleme speciale. 

 

Profesorii catedrei au realizat si activitati suplimentare necuprinse in fisa postului: 
 

1. D-na profesoara HULPUS ELENA 
 

 Octombrie, decembrie 2016: vizite cu voluntarii la U.A.M.S. (Unitatea de Asistenta Medico 
Sociala) Medias 

 Octombrie 2016 Ora deschisa la disciplina Economie 
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 Noiembrie 2016 Participare la comemorarea Holocaustului 
 Decembrie 2016 : Activitate de voluntariat la Centrul de Asistenta Sociala « Sfantul Andrei » 
 Decembrie 2016: colectare fonduri si pregatire pachete pentru vârstnicii de la U.A.M.S. 

(Unitatea de Asistenta Medico Sociala) Medias si pentru copiii din cadrul Spitalului 
Municipal Medias  

 Decembrie 2016: Concert de colinde, cu participarea corului catedralei ortodoxe din 
municipiul Mediaş 

 
 

2. Domnul profesor SCHIAU CONSTANTIN 
 

 Activităţi specifice (teste predictive, pregătiri bacalaureat, pregătiri ptr olimpiade etc) 
 Mediatizarea in presa locala (Nova Tv) a diverselor actiuni ale liceului (Sanitarii Priceputi, 

Ziua Pamantului, Ziua Portilor Deschise, Eco-Şcoala etc) 
 Actiuni dedicate sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei (1 Decembrie) si respective zilei 

Unirii Principatelor (24 ianuarie) 
 Octombrie 2016 Ora deschisa la disciplina Economie 
 Noiembrie 2016 Participare la comemorarea Holocaustului 
 Pregătire permanentă pentru olimpiada cu elevii claselor IX-XII 
 Activitati extrascolare recreative (Excursie Păltiniș 9-11 decembrie 2016) 

 
3. Doamna profesoară HUDEA IOANA 

 

- Pregătire permanentă pentru bacalaureat cu clasele a XII-a (Filologie, Științe Sociale, 
Instructor Sportiv) 

- Pregătire permanentă pentru olimpiadă cu elevii claselor IX-XII (decembrie 2016 – 
faza pe şcoală, ianuarie 2017 – faza municipală) 

- Octombrie 2016 Ora deschisa la disciplina Economie 
- Activitati extrascolare recreative (Excursie Roica noiembrie 2016) 
- Actiuni dedicate sarbatoririi Zilei Nationale a României si respective zilei Unirii 

Principatelor (24 ianuarie) 
 

4. Domnul profesor SCOROBET DANIEL 
 

- Octombrie 2016 Ora deschisa la disciplina Economie 
- Noiembrie 2016 Participare la comemorarea Holocaustului 
- Actiuni dedicate sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei si respective zilei Unirii 

Principatelor (24 ianuarie) 
- Pregătire permanentă pentru olimpiadă cu elevii claselor IX-XII  

 
5. Doamna profesoară SIMA SIMONA 

 
 Noiembrie 2016 Participare la comemorarea Holocaustului 
 Actiuni dedicate sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei si respectiv zilei Unirii 

Principatelor (24 ianuarie) 
 Pregătire permanentă pentru bacalaureat cu clasele a XII-a Științe Sociale; 
 Participare la cursul Dezbatere, oratorie si retorica orgazizat de ARDOR; 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR 

SEM I 
                                             AN ŞCOLAR  2016- 2017 
 
 

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 
 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 elev-diriginte-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,  
 Let’s Do It.Romania  
 Sărbătoarea Crăciunului, 
 Unirea Principatelor,  
 Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu , 
 ,, Balul Bobocilor” 
 “Cea mai frumoasă clasă” 
 Proiect antidrog:”Ani de liceu” 

 
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 I.P.T 
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 I.P.T  
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi orientare, 
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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 
- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri 
calitativi înalţi al orelor de dirigenţie 
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 colegiului 
- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice 
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: 
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- 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 ROI 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 

 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI EDUCATIV 
ANUL SCOLAR 2016-2017 

SEM I  

      In calitate de coordonator de proiecte si programe educative , la inceputul anului scolar am 
intocmit urmatoarele documente : 

 Planul managerial; 
 Raportul de activitate pe anul școlar precedent 
 Programul activitatilor educative si extrascolare; 
 Formarea comisiei dirigintilor, proiectarea activitatii dirigintilor in cadrul comisiei 

dirigintilor. 
     Conform programului de activitati educative si extracurriculare pe parcursul anului scolar 2016-
2017,semestrul I  s-au desfasurat 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); 
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• 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); 
• Organizarea Consiliului elevilor prin alegerea reprezentanţilor claselor, respectiv a 

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 (prof.Sima Simona,prof.Roman Elena,prof.Scorobeţ 
Daniel,prof.Chindea Ioan) 

 Excursie la Roica (prof. Loredana Voicea, prof. Ioana Hudea, prof. Ana Maria 
Agârbiceanu); 

 Excursie la Roica (prof. Lăpădat Aura, prof. Nicula Alexandru,prof.Baciu Ana 
Maria;prof. Ana Maria Agârbiceanu);  

 Excursie la Păltiniș (prof. Roman Elena, prof.Şchiau Constantin); 

 Excursie la Păltiniş  (prof. Alina Boian, Prof. Duma Delia, prof. Diana Streza); 

 Marea Unire de la 1 decembrie 1918  (prof. Schiau Constantin); 

 Organizarea olimpiadei de geografie-faza locală (prof. Ioana Hudea); 

 Organizarea olimpiadei de fizică-faza locală (prof. Ioan Chindea,prof Moldovan 
Lenuţa); 

 Let s do it Romania-elevii şi profesorii diriginţi 

 Concursul culinar “Yummy Maraton”- Liceul Tehnologic Automecanica(prof. Iulia 
Mărginean) 

 Sărbătoarea Crăciunui în spaţiul francofon-Biblioteca Fran Mediensis. clasele a X a 
şi a XI a filologie(prof. Schiau Constantin, Prof. Scorobeţ Daniel) 

 “Viața și opera lui Mihai Eminescu”-poetul nepereche(prof. Aura Lăpădat, 
prof.Ioana Bonțida, prof.Alina Boian și prof.Diana Streza) 

 Campania ShoeBox-elevii şi profesorii diriginţi 

 Programul mondial Eco Școala (prof. Ioana Hudea, prof. Delia Duma); 

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

 Proiectul intitulat „Comunităţi informate” -Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog al Judeţului Sibiu în colaborare cu Consiliul Judeţean. 
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Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 
- 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 

didactice în acţiuni de mentorship; 
- Implicarea cadrelor didactice auxiliare 

(bibliotecar, laborant) în activităţile 
educative. 

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; 

Oportunități Amenințări 
- Elevi cu potenţial crescut; 
- Realizarea de programe care aduc surse de 
finanţare; 

- Plecarea în străinătate a părinților;; 
- Minimizarea importanței activităţilor 
educative extraşcolare. 

 
Prof. Hudea Ioana 

 Cabinet de Asistențǎ Psihopedşagogicǎ 
Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL 
AN ŞCOLAR 2016-2017, SEMESTRUL I 

 
   În urma activitatii desfasurate in semestrul I  va aducem la cunostinta  beneficiarii (elevi, pǎrinţi, 

cadre didactice ale) care au fost cuprinsi in activitatile desfasurte de Cabinetul de Asistenta 

Psihopedagogica din cadrul Liceului Teoretic”Axente Sever”, Mediaş: 

 
1. Numǎr total de elevi evaluați/consiliați individual 42 
2.. Numǎr de elevi evaluați/consiliați colectiv 277 
3.  Numar de pǎrinți consiliați individual 8 
10. Număr de cadre didactice consiliate 15 
11. Număr de elevi consiliați OŞP 148 
 

Am identificat la începutul anului şcolar 2016-2017 nevoile de consiliere 

psihopedagogică ale elevilor , părinţilor şi cadrelor didactice  folosind metode adecvate: 

chestionare, interviuri individuale, etc. Am realizat activiăţi de evaluare psihopedagogică 

iniţială a  elevilor din cele 6 clase a IX- a ale LTAS , evaluând un număr de 151 elevi în urma  

acordului exprimat de părinţii acestora. 
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În colaborare cu profesorii diriginţi,părinţii şi elevii  am identificat şi iniţiat servicii de 

consiliere psihopedagogice pentru  elevii cu cerinţe educative speciale(CES), absenteism, implicaţi 

în conflicte în mediul şcolar , elevi cu stimă de sine scăzută, elevi aflaţi în situaţii dificile/de criză , 

, etc.  dezvoltând  abilităţi de integrare şi motivare pentru aceştia. Am  adaptat programele 

implementate particularităţilor  elevilor aflaţi în consiliere.  

Am iniţiat activităţi de asistenţă psihopedagogică de  facilitare a adaptării elevilor nou- 

veniţi în şcoală ( elevi clasa a IX-a, elevi transferaţi în cursul anului şcolar, copii cu părinţi 

migranţi, etc.). 

În cadrul activităţii de asistenţă psihopedagogică am utilizat instrumente standardizate şi 

etalonate, precum şi strategii şi tehnici de consiliere şcolară, individuală şi de grup care să fie 

favorabile dezvoltarii psiho-comportamentale a elevului.  

Am asigurat servicii de consiliere psihopedagogică individuală şi de grup părinţilor . De 

asemenea , am participat la lectoratele şi şedinţele cu părinţii (7 lectorate )organizate de către 

cadrele didactice. Am recomandat părinţilor consultarea altor instituţii/ specialişti ( logoped, 

psiholog clinician, psihoterapeut, psihiatru, etc.) pentru situaţiile care nu sunt de competenţa 

consilierului şcolar. 

Am realizat examinarea psihopedagogică a elevilor din unităţile şcolare arondate la solicitarea 

acestora sau a părinţilor , utilizând instrumente  de examinare psihologică standardizate şi 

etalonate. 

 Am asigurat consilierea metodologică a cadrelor didactice  prin activităţi de îndrumare 

a învăţătorilor/ profesorilor diriginţii pentru completarea fişei psihopedagogice, de sprijiire a 

efortului diriginţilor de identificare a elevilor care necesită consiliere individuală/ de grup, etc 

Am monitorizat comportamentul elevilor aflaţi în consiliere individuală şi am gestionat  

situaţiile de risc, inclusiv pe cele de urgenţă. Am motivat beneficiarii pentru implicarea în procesul 

consilierii (elevi, părinţi, cadre didactice). Am colaborat cu profesorii şi  cu părinţii/ reprezentanţii 

legali/ pentru soluţionarea diverselor probleme ale elevilor şi reprezentanţilor legali. 

În cadrul liceului am desfăşurat următoarele proiecte: 

 Proiect ORIENTARE ÎN CARIERĂ în colaborare cu diriginții claselor a XI-a şi XII-a; 

 DIFERIŢI , DAR EGALI- proiect de activităţi pentru elevii cu CES 

 Proiect de prevenţie şi combatere a violenţei în mediul şcolar 

 PAŞAPORT PENTRU VIAŢĂ - proiect de prevenţie şi ameliorare a absenteismului 

şcolar ; 
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 Activităţi de acompaniere a elevilor a căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. 

De asemenea , am colaborat  în cadrul proiectelor liceului în colaborare cu alte instituţii din 

comunitate.: 

 Alege SMART ! Continuă-ţi studiile!(proiect iniţiat de Universitatea “Lucian 

Blaga”, Sibiu Sibiu) 

 Anii de liceu proiect iniţiat de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog (CPECA)Sibiu 

 “Stop Bullying-ului (Spune NU discriminarii)” proiect iniţiat de CJRAE Cluj şi  
CJRAE Sibiu 
 

     Am participat la consiliile profesorale ale Liceului Teoretic „Axente Sever”, Mediaş, precum 

şi la comisiile metodice şi consiliile profesorale organizate în cadrul Centrului Județean de 

Resurse şi Asistență Educațională, Sibiu. Am participat la activităţile din cadrul Comisiei de 

Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul LTAS şi a Comisiei de Responsabilitate Zonală 

Mediaş- Dumbrăveni. din cadrul CJRAE Sibiu .În cadrul ultimei comisii am elaborat  împreună 

cu colegii mei materiale destinate părinţilor care sunt plecaţi în străinătate, respectiv materiale 

destinate cadrelor didactice şi părinţilor cu copiii cu CES (diabet). 

De asemenea în cadrul comisiei Comisia metodică a prof.consilieri şcolari  din  jud. Sibiu 

am prezentat împreună cu colega mea prof.cons.şcolar Zokarias-Mărginean Aurelia tema 

Dezvoltarea stimei de sine la copii şi adolescenţi 

 

De asemenea, îmi continui activitatea de perfecţionare didcatică prin înscrierea pentru 

realizarea preinspectţiei necesare pentru obţinerea gradului didcatic I.. 

 

 

\profesor consilier şcolar Cristina Ivan 

 


