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RAPORT GENERAL, PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
AN ŞCOLAR 2019-2020
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice,
precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada
01.09.2019- 31.08.2020.
Activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de Dezvoltare
elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective:
1.CURRICULUM
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a
metodologiilor specifice;
• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi
• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi
procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru
(planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)
• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;
• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat şi a olimpiadelor şcolare;
• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii
democratice.
2. MANAGEMENT ŞCOLAR
• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere
organizatoric, funcţional şi legal);
• Elaborarea proiectului planului de scolarizare;
• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;
• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.
3. RESURSE UMANE
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi
întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea
de cadre didactice cu performanţe profesionale;
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Realizarea evaluării personalului.
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4. PARTENERIATE SI PROGRAME
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu
unitatea de învăţământ;
• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.
• Organizarea de activităţi extraşcolare.
5. RESURSE MATERIALE
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.
6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE
• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;
• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.

I. Curriculum
1. În conformitate cu Ordinul ministrului cu privire la aprobarea planurilui-cadru de învăţământ pentru
anul şcolar 2019 – 2020, în Liceul Teoretic „Axente-Sever”, Mediaş a fost implementat întocmai la
începutul anului şcolar planul-cadru emis de minister, de asemenea a fost respectată strict
Metodologia de aplicare a planului- cadru cuprinsă în Nota de prezentare.






Schemele orare ale tuturor claselor au cuprins numărul de ore aferent fiecărei discipline din
Trunchiul comun, Curriculum diferenţiat şi Curriculum la diecizia şcolii aşa cum era prevăzut în
planul-cadru.
Toate schemele orare s-au încadrat între numărul minim şi maxim de ore pe săptămână
prevăzut în planul-cadru, cu excepţia claselor cu predare intensivă (informatică, lb. engleză)
unde ordinul Ministrului permitea depăşirea numărului maxim de ore.
Oferta curriculară din Curriculum la decizia şcolii cuprinde ore opţionale stabilite în consens cu
Proiectul de dezvoltare curriculară al şcolii şi după consultarea elevilor, părinţilor şi a cadrelor
didactice.

2. În cadrul şcolii funcţionează 5 catedre şi comisia diriginţilor.





La începutul anului şcolar s-au întocmit dosarele catedrelor şi ariilor curriculare conform unui
Opis a cărui structură a fost stabilită în mod unitar pentru toate catedrele şi ariile curriculare.
În conformitate cu programele şcolare care stabilesc pentru fiecare disciplină: obiectivele
intructiv – educative, conţinuturile fundamentale, orientările metodologice, au fost întocmite
planificările anuale şi semestriale de către toate cadrele didactice, acestea aflându-se în
dosarele catedrelor şi la direcţiune.
Conform R.O.F.U.I.P. şefii catedrelor vor întocmi Rapoarte de activitate pe an şcolar care vor fi
dezbătute şi aprobate de Consiliul profesoral şi vor fi anexe la Raportul general privind starea şi
calitatea învăţământului din şcoală.
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3. Manualele şcolare utilizate în unitatea noastră de învăţământ sunt doar acelea aprobate de MEN.
Pentru clasele IX-XII manualele au fost distribuite gratuit.
4. În şcoală s-au constituit 31 de comisii, 6 comisii cu caracter permanent iar celelalte cu caracter
temporar sau ocazional, pe diverse domenii, cum ar fi: Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă
-cu servicii externe, Comisia pentru acordarea burselor, Comisia de disciplină, Comisia pentru
asigurarea şi evaluarea calităţii, etc. Preşedintele împreună cu membrii fiecărei comisii au întocmit
dosarul comisiei care cuprinde: membrii comisiei, scopul şi obiectivele, activităţile propuse, procesele
verbale ale şedinţelor, diverse documente relevante pentru comisie.


Preocuparea care trebuie să existe la fiecare comisie este ca ea să fie funcţională, activitatea ei
să fie reală şi să nu se oprească doar la întocmirea unui dosar.
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1. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ
La sfârşitul anului şcolar 2019-2020, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel:

IX
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Rămaş
i
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ul
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146
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176

175
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-

-
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iuni
e

Promovaţi cu medii

143
145

9
1

55
60

5-6,99 7-8,99

Corigenţi
Repetenţi
în
iunie

1
ob

2
Ob
>

79
84

-

-

1
-

9-10

Situaţii
neîncheiate

Situaţia după corigenţă
Promo
vaţi

Repetenţi

Promovaţi
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Situaţia la învăţătură comparativ cu anul şcolar trecut:

Forma de
învăţământ
20182019
20192020

zi
zi

Rămaşi la
sfârşitul anului

Procent
promovabilitate

Promovaţi cu medii
5-6,99

7-8,99

9-10

605

620

99,19%

1,83%

46.91%

49,41%

634

632

99,36%

1,91%

41,71%

55,09%

Nr elevi
înscrişi

Observăm o creștere a mediilor peste 9 de la 49,41% în anul şcolar 2018-2019 la 55,09% în anul şcolar 2019-2020, adică o creștere
cu 5,68%, la elevii cu medii între 7-9 se înregistrează astfel o scădere de la 46,91% în 2018-2019 la 41,71% în anul şlcolar 2019-2020,
cu 5,2%, la fel la elevii cu note între 5-6 o creștere cu 0,08%.
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SITUAŢIE CORIGENŢI

Clasa

Nr. elevi
la sfârșit
de an
școlar

Corigenţi

Corigenţi
1
ob

2
Ob

Situaţii
neîncheiate

Situaţia an școlar 2019-2020

IX
X
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145

-

-

-

-

2
-

143
145

3
-

Promovaţi
97,90%
100%

XI

176

1

1

-

-

-

176

-

100%

XII
TOTAL

165
632

1

1

-

-

2

165
628

3

100%
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3 ob.

Promovaţi

Repetenţi

SITUAŢIE CORIGENŢI PE DISCIPLINE
Clasa
IX
XI

Disciplina
Geografie
Geografie

Nr.
Corigenţi
2
1
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Rezultatele elevilor la examenul de BACALAUREAT în anul şcolar 2019-2020:

Forma de
învăţămân
t
Zi-promoție
curentă
Prom.
anterioare
TOTAL

Nr
Nr. elevi
elevi
prezenţi
înscrişi

Nr. elevi
neprezentaţi

Nr. elevi
eliminaţi

Numar
de
candidat
i
respinşi

Nr.
elevi
reuşiţi

Din care cu medii:
66.99

77.99

898.99 9.99

10

Total
promovab
ilitate

164

164

-

-

17

147

20

31

57

39

-

89,64%

10

8

2

0

2

6

6

-

-

-

-

75,00%

174

172

2

0

19

153

26

31

57

39

-

88,96%

Rezultatele elevilor la examenul de BACALAUREAT în anul şcolar 2018-2019:

Forma de
învăţămân
t
Zi-promoție
curentă
Prom.
anterioare
TOTAL

Nr
Nr. elevi
elevi
prezenţi
înscrişi

Nr. elevi
neprezentaţi

Nr. elevi
eliminaţi

Numar
de
candidat
i
respinşi

Nr.
elevi
reuşiţi

Din care cu medii:
66.99

77.99

898.99 9.99

10

Total
promovab
ilitate

136

131

5

-

12

119

21

28

41

29

-

90,83

5

5

-

-

3

2

2

-

-

-

-

40%

141

136

5

-

15

121

23

28

41

29

-

88,97%
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Rezultatele elevilor la examenul de BACALAUREAT comparativ cu anul şcolar 2018-2019:

Anul

Prezenți la
bacalaureat

Promovaţi

%

2018-2019

136

121

88,97%

2019-2020

172

153

88,96%

Medii între
7-8
8-9

9-10

19%

23%

33%

23%

17%

20,27%

37,26%

25,49%

6-7

Din cei 164 de absolvenți din anul școlar 2019-2020, un număr de 130 elevi își continuă studiile în instituții de învățământ
superior (Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, București, Târgu-Mureș, Brașov, Sibiu etc)

Raport privind starea învăţământului pe anul şcolar 2019-2020

7/34

2. FRECVENŢA ELEVILOR
Clasa

IX

X

XI

XII

TOTAL

Profil
MI
SNE
FILO
SS
IS
MI
SNE
FILO
SS
IS
MI
SN
SNE
FILO
SS
IS
MI
SNE
SN
FILO
SS
IS

Total absenţe

Absenţe motivate

685
887
511
605
2231
651
756
818
517
2587
298
724
542
745
716
771
239
471
732
2036
1107
540

595
807
408
512
1606
544
756
447
455
2309
242
665
460
627
678
643
163
367
597
1869
949
437

19169

16236

Absenţe
nemotivate
90
80
103
93
625
107
0
371
62
278
56
59
82
118
38
128
76
104
135
167
158
103
2933

Frecvenţa elevilor în anul şcolar 2018-2019 se prezintă astfel:
Total absenţe: 24550/620 elevi = 39,59 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 7 zile de şcoală / elev.
Absenţe nemotivate: 6331/ 620 elevi = 10,21 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 2 zile / elev.
Frecvenţa elevilor în anul şcolar 2019-2020 se prezintă astfel:
Total absenţe: 19169/634 elevi = 30,23 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 5 zile de şcoală / elev.
Absenţe nemotivate: 2933/ 634 elevi = 4,62 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 1 zile / elev.
Se înregistrează o scădere a absenteismului, asta datorită faptului că din luna martie orele s-au ținut online
dar și a măsurilor luate privind scăderea absenteismului. Deci, diriginţii să nu manifeste prea multă îngăduinţă
şi toleranţă faţă de absentatul nemotivat de la şcoală şi să nu le motiveze elevilor absenţele decât pe baza
unor documente care dovedesc că absenţele de la cursuri au fost justificate. Elevii chiulesc şi pentru că
observă că noi nu suntem fermi şi unitari în aplicarea regulamentului şcolar.
Direcţiunea împreună cu diriginţii şi Comisia de disciplină şi Comisia de monitorizare a frecvenţei va trebui să
urmărească atent fenomenul de nefrecventare a cursurilor şi să aplice regulamentul şcolar în modul cel mai
strict şi categoric.
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3. 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

IX

X

XI

XII

Profil
MI
SNE
FILO
SS
IS
MI
SNE
FILO
SS
IS
MI
SN
SNE
FILO
SS
IS
MI
SNE
SN
FILO
SS
IS

TOTAL

Efectiv elevi
26
29
31
31
29
26
32
29
29
29
28
28
28
30
32
30
21
28
24
32
31
29
632

Note între
9,99 - 7
2
7
2
1
1
1
2
16

Note sub 7
1
1

Sancţiuni:
Starea disciplinară
a elevilor în anul
şcolar 2018-2019
se prezintă astfel:
- elevi cu nota
scăzută la purtare
- note între 9,99 şi
7 – 44 elevi ( 7 %)
- note sub 7 - 5
elevi (0,8 %)
- elevi
exmatriculaţi: 0
- elevi eliminaţi
de la cursuri: 0
- elevi cu preaviz
de exmatriculare:
0
Starea disciplinară
a elevilor în anul
şcolar 2019-2020
se prezintă astfel:

- elevi cu nota scăzută la purtare - note între 9,99 şi 7 – 16 elevi ( 2,5%)
- note sub 7 - 1 elevi (0,1 %)
- elevi exmatriculaţi: 0
- elevi eliminaţi de la cursuri: 0
- elevi cu preaviz de exmatriculare: 0
Observăm o scădere a numărului elevilor cu note scăzute la purtare sub 7 şi o scădere a elevilor eliminaţi de
la cursuri.
Numărul elevilor cu note scăzute la purtare a scăzut ca urmare a activității desfășurate online dar trebuie
luate măsuri privind scăderea absenteismului.
II. MANAGEMENT ŞCOLAR
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Conducerea unei unităţi de învăţământ presupune, în general, o activitate complexă, ce vizează
domenii şi probleme multiple, de la activitatea didactică, la probleme de resurse materiale, financiare, umane,
de asigurare a calităţii în educaţie, etc.
Calitatea şi eficienţa managementului unei unităţi şcolare îşi pun amprenta asupra întregii activităţi,
cât şi asupra rezultatelor acestora.
1. La nivelul liceului nostru, echipa managerială a conceput şi realizat documente de proiectare
managerială (PDI) şi planurile operaţionale (semestriale şi anuale) pornind de la motivarea activităţii prin
identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale organizaţiei în cadrul activităţii anterioare.
Elaborarea acestor documente s-a bazat pe analiza riguroasă a activităţii desfăşurate de conducerea
unităţii, în vederea stabilirii unor direcţii prioritare
2. Analizele anuale şi semestriale au fost bine realizate reflectând activitatea desfăşurată de
conducerea şcolii.
De asemenea, a elaborat proiectul de curriculum al şcolii care vizează aplicarea curriculum-ului naţional
şi a curriculum-ului la decizia şcolii. S-a elaborat şi un proiect de activităţi extracurriculare care conţine
activităţile realizate extra-clasă, extraşcolare, precum şi a concursurilor şcolare.
La nivelul unităţii şcolare s-au procurat toate materialele care contribuie la desfăşurarea optimă a
activităţilor, precum şi documente curriculare oficiale, manuale, auxiliare curriculare, cărţi pentru
bibliotecă şi aparatură auxiliară.
3.

S-a constatat o permanentă preocupare a conducerii şcolii pentru organizarea consiliilor şi

comisiilor, fiecare cadru didactic având în cadrul Consiliului profesoral a anumită responsabilitate bine
definită. De asemenea Consiliul de administraţie a fost alcătuit conform normativelor în vigoare (vezi anexa B)
cu responsabilităţi precise a fiecărui membru. În cadrul comisiilor metodice, şefii acestora au delegat
membrilor respectivi sarcini exacte care au fost îndeplinite în timpul prevăzut.
Eficienţa personalului şi a elevilor s-a realizat prin utilizarea adecvată a resurselor de timp în cadrul
unui program, orar bine stabilit în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/2011) respectând
curba de efort intelectual şi fizic. Astfel, materiile care necesită un efort intelectual mai mare au fost fixate în
prima parte a zilei, respectiv a săptămânii, iar celelalte în a doua jumătate a zilei, respectiv a săptămânii.
4. Paleta largă de activităţi desfăşurate în unitatea noastră a necesitat o permanentă monitorizare şi
un control al acestora de către echipa managerială, care, în colaborare cu cadrele didactice, s-a preocupat de
eficienţa activităţilor respective, evaluate periodic în cadrul comisiilor metodice, Cons Profesoral şi C.A. În
urma acestor evaluări au fost identificate eventualele disfuncţionalităţi şi s-au stabilit planuri de măsuri
pentru eliminarea lor.
S-a supravegheat minuţios eficienţa activităţii cadrelor didactice, a comisiilor prin:
- fişe de asistenţă la ore
- portofoliile profesorilor
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- planificările comisiilor metodice
- planificările anuale şi semestriale
- analize comparative a rezultatelor obţinute de elevi, în vederea identificării posibilităţilor de progres a
viitorilor absolvenţi.
În paralel, au fost încurajate comunicarea deschisă în organizaţii, inclusiv în plan informal, cât şi
organizarea de activităţi de „loisir” pentru personalul şcolii.
III. RESURSE UMANE
1. PERSONAL DIDACTIC
Personalul şcolii a fost format din 48 de angajaţi din care:
Profesori titulari: 26 în unitatea noastră din care 2 titulari în 2 şcoli
Profesori titulari: 1 în altă unitate şcolară cu plata cu ora
Profesori titulari cu catedre rezervate: 3
Profesori titulari – detaşaţi: 1
Profesori titulari cu cartea de muncă în altă unitate: 4
Suplinitori cu normă întreagă: 8
Suplinitori cu completare de normă: 2
Pensionari: 2
Total personal didactic: 36
Didactic auxiliar: 5
Personal nedidactic: 7
5.1. Premii primite de personalul şcolii:
Tipuri de premii
Gradaţie de merit

Număr de persoane
2

Nr. Prof.

Titulari

36

26

Total
posturi/
catedre
Profesori

28

Suplinitori
Calificaţi
8

Necalificaţi
-

Din care ocupate cu personal care are gradul:
Debutant

2

Def.
6

II

I
5

14

Doctor

Masterat

1

9

a) absolvenţi de cursuri de formare/perfecţionare: 29 (87,87%)
b) absolvenţi de studii postuniversitare/master: 9 (27,27%)
c) formatori la nivel naţional: 1
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Necalificat
0

d) formatori la nivel local: 1
e) cadre didactice cu titlu de doctor: 1
f) gradul I: 14
g) gradul II: 5
h) definitivat: 6
i) debutanţi: 2
CONCURSURI organizate în şcoală:
Olimpiada de fizică – etapa județiană
Olimpiada de biologie – etapa locală
Olimpiada de matematică – etapa locală
Concurs de ștafetă pentru școlile gimnaziale
Concurs de șah Elizabeta Polihroniade
Competiţii sportive în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar –
- faza judeţeană HANDBAL FETE în cadrul competiţiei “ Cupa liceelor”
- faza zonală HANDBAL FETE în cadrul competiţiei “ Cupa liceelor”
Activităţi metodice organizate în şcoală – la nivel de municipiu
- întâlniri ale cercurilor metodice
Profesori metodişti: Câmpean Miredda; Streza Diana
Înscrieri la grade didactice 2015-2019:
Gradul did. I 2019
Gradul did. II 2019

Ivan Cristina – consilier școlar
Vasiliiu Sergiu Cristian – matematică

IV. PARTENERIATE SI PROGRAME
- S-au stabilit legături şi realizat parteneriate cu agentii economici, poliţia, cu biserica, cu Serviciul: Cultură,
Sport, Turism din cadrul Primăriei, parteneriate cu alte instituţii de învăţământ din Mediaş, judeţ, ţară.
Dintre acestea amintim:
- Parteneriatul cu Universitatea Lucian Blaga Sibiu;
- Parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu și CCD Brașov;
- Programul “Dependenţi de Libertate” cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sibiu
- Programul ECO-ŞCOALĂ organizat de CCDG şi MECS
- Cu poliţia s-a reînoit parteneriatul în vederea prevenirii şi combaterii delicvenţei juvenile. S-au facut
sedinţele planificate cu părinţii şi lectoratele cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.
- Olimpiada Verde iniţiat de TRANSGAZ în parteneriat cu ECO-SAL şi Primăria Mediaş
- Proiect “Crinul adolescentului la ziua aniversară a cărunteţilor” în parteneriat cu direcţia de Asistenţă
Socială
- Programul “LET S DO IT ROMANIA”
V. RESURSE MATERIALE
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Din punct de vedere al resurselor materiale (dotări, clădiri) la ora actuală Liceul Teoretic “Axente-Sever”
dispune de o bază materială care oferă un climat optim, de siguranţă şi confort elevilor noştri iar autorizaţiile
sanitare de funcţionare a şcolii au foat obţinute la timp.
S-au asigurat conditiile optime de lucru pentru elevi (iluminat , incalzire , curăţenie, alimentare cu apă,
canalizare şi pază).
Fondurile extrabugetare au fost utilizate conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele şcolii care
se găsesc la serviciul Contabilitate.
A. Baza materială
Săli de curs

22

Bibliotecă şcolară

1

Sală de lectură

1

Sală de sport

1

Sală de fittnes

1

Teren de atletism

1

Cancelarii profesorale

2 ( din care una pentru fumători)

Sediu server

1

Sediu C.E.A.C.

1

Cabinet psihologic

1

Cabinet medical şcolar

1
chimie

1

fizică

1

biologie

1

Limba română

1

Limbi străine

1

Istorie

1

Geografie

1

Informatică

2

Laboratoare şcolare

Cabinete şcolare

B. ÎNTREŢINEREA BAZEI MATERIALE:
- S-au executat lucrări de întreţinere a tuturor instalaţiilor din şcoală
- S-au executat lucrări de reparaţii şi întreţinere în corpul C
- S-au montat geamuri termopane în corpul C
- S-a montat sistem de încălziire cu centrală electrică în corpul C
- S-a înființat un grup social în corpul C
- extinderea reţelei de internet ca alternativă a celei existente
- S-au executat lucrări de întreţinere în Corpul E ( 3 săli de clasă)
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- S-a cumpărat materiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV 2
- S-au instalat videoproiectoare în toate sălile de clasă
- S-au reasfaltat aleile din curtea liceului
- S-a amenajat o parcare pentru personalul școlii în curtea liceului
C. C. RESURSE FINANCIARE
La nivelul unităţii de învăţământ a fost elaborat proiectul de buget şi proiectul de achiziţii şi dotare a şcolii.
Elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de achiziţii şi dotare a unităţii şcolare s-a făcut conform
normelor şi metodologiei în vigoare.
Bugetul pe anul 2019 a fost întocmit la timp şi aprobat de Consiliul Local şi ISJ Sibiu (fila de buget se găseşte la
serv. Contabilitate).
Au fost identificate o serie de surse extrabugetare de finanţare după cum urmează:
- sponsorizări în bani la Consiliul Reprezentativ al Părinţilor în valoare de 15000 lei
- închirieri spaţii excedentare 63086 RON care au revenit Consiliului Local.
Bugetul primit a fost repartizat pe capitole şi articole bugetare conform legii, iar fondurile extrabugetare au
fost procurate şi repartizate conform priorităţilor.
Mijloacele fixe şi obiectele de inventar au fost repartizate conform planificării.
La nivelul unităţii şcolare s-a realizat execuţia bugetară, dar şi planul de achiziţii şi de dotare Au fost alocate
burse şi au fost distribuite alocaţii de stat pentru elevi, abonamente gratuite dar şi alte forme de ajutor
stabilite prin lege după cum urmează:
- burse sociale - orfani, burse de merit, burse de studiu : 376
- bani de liceu -11 burse în valoare de 2750 RON/lună;
Fondurile bugetare au fost utilizate conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele şcolii care se
găsesc la serviciul Contabilitate.
Au fost încheiate actele contabile şi bilanţul la sfârşitul anului financiar şi la sfârşitul fiecărui semestru - vezi
serviciul contabilitate.
De asemenea, s-a realizat evaluarea planului de achiziţii şi al utilizării fondurilor bugetare printr-un raport
anual şi inventarul anual.
S-au întocmit la timp şi corect documentele şi rapoartele tematice curente, semestriale, anuale şi speciale
cerute de I.S.J., MEN şi autorităţile locale.
Au fost întocmite şi documentele legale cu privire la managementul financiar.
Documentele financiare oficiale au fost arhivate şi păstrate corespunzător - vezi arhiva şcolii.
S-au asigurat servicii de consultanţă şi expertiză, baza logistică necesară.
La nivelul unităţii şcolare a fost asigurată transparenţa elaborării şi execuţiei bugetare. Bugetul pe 2020 s-a
întocmit pornind de la cheltuielile pe 2019 şi în funcţie de nevoile pe care le are şcoala.

VI. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE
Liceul nostru se bucură de aprecierea comunităţii locale, colaborarea cu părinţii realizându-se permanent în
cadrul unor întâlniri periodice, fiind monitorizată prin
intermediul unor chestionare distribuite acestora.
Colaborarea cu Consiliul Local este foarte bună; doi reprezentanti ai Consiliului Local fiind membri conform
legii, ai Consiliului de Administraţie al liceului. Parteneriatul cu Consiliul local s-a concretizat în încheierea unor
contracte cu direcţia de cultură şi sport.
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Liceul nostru colaborează cu toate instituţiile de învăţământ, cultură şi sport din oraş; în acest fel, avem
parteneriate cu Biblioteca Municipală Mediaş, biserica, şcoli din municipiu, poliţia, muzeul municipal, cadrele
didactice şi elevii au participat activ la activităţile organizate de aceasta, precum şi la activităţi realizate de
Muzeul Municipal şi de Asociaţia istoricilor din localitate. Liceul are un parteneriat cu Şcoala Sportivă Mediaş,
precum şi cu diferite organizaţii şi fundaţii din municipiu. Colaborarea cu sindicatele este eficientă. Liceul
nostru este implicat într-o serie de programe/proiecte de integrare europeană: ECO-ŞCOALĂ organizat de
CCDG şi MEN şi Centrul de Limbi Straine BRIDGE LANGUAGE STUDY HOUS - Program de examinare
internaţională LCCI
A fost făcută cunoscută activitatea şcolara, programele naţionale de reformă şi proiectele locale, naţionale
şi internaţionale în care este implicată şcoala prin publicarea pe pagina de WEB a şcolii, în presă locală şi
judeţeană, la postul local TV şi la posturile locale de radio.
Bugetul pe anul 2019 a fost întocmit la timp şi aprobat de Consiliul Local şi ISJ Sibiu (fila de buget se
găseşte la serv. Contabilitate)
Bugetul primit a fost repartizat pe capitole şi articole bugetare conform legii. S-au încheiat contracte de
închiriere a spaţiilor excedentare, cu agenţii economici pentru anul şcolar 2018-2019 în vederea obţinerii de
venituri proprii.
Am colaborat cu Asociaţiei Liceului Teoretic “ Axente-Sever” Mediaş.
S-au stabilit legături şi realizat parteneriate cu agentii economici , poliţia , cu biserica, cu Serviciul:Cultură,
Sport, Turism din cadrul Primăriei, parteneriate cu alte instituţii de învăţământ din Mediaş, judeţ, ţară
Am elaborat Planul Operaţional al Comisiei de Evaluare şi Asigurae a Calităţii stabilind criterii de
monitorizare şi evaluare a calităţii educatiei şcolare. S-au elaborat rapoarte de monitorizare interna pentru
elevii şi profesori. Am promovat împreună cu Consiliul Elevilor şi în parteneriat cu ISJ şi CCD un proiect privind
dezvoltarea comunicării elev-profesor. S-a elaborat şi promovat oferta educationala , rapoartul anual şi
semestrial de activitate a unităţii şcolare.
La toate şedinţele CA a participat şi a fost consultat reprezentantul sindicatului precum şi în alte probleme
ale şcolii.
La nivel de unitate şcolară 2 prof. au făcut cursul de formatori, doi prof. au urmat cursul de mentori şi un
prof. este doctorand.
S-au format echipe mixte (şcoală-comunitate-autoritati locale), în vederea derulării unor proiecte: Olimpiada Verde iniţiat de TRANSGAZ în parteneriat cu ECO-SAL şi Primăria Mediaş
- "Milioane de Oameni, Milioane de Copaci" împreună cu primăria Mediaş coordonat de Fundaţia
PRAIS
Participare la emisiunea de la NOVA TV“Interviu cu Ada Gheorghe ”- prof. Agîrbiceanu Ana-Maria, elevele
Ivan Iulia și Mărginean Iulia.
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REZULTATE LA OLIMPIADE ŞCOLARE
AN ŞCOLAR 2019 - 2020

Nr.
crt.

Nume şi prenume

Locul

Faza

Disciplina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bognean Oana-Maria
Maier Delia
Dîmbean Nicoleta
Turuș Persida
Nicula Diana
Moga Elena-Denisa
Pietraru Andreea-Iulia

I
I
III
mențiune
mențiune
mențiune
mențiune

județeană
județeană
județeană
județeană
județeană
județeană
județeană

lb. latină
lb. engleză
istorie
istorie
istorie
istorie
istorie

Clasa

Prof. îndrumător

IX FILO
XII MI
XI SS
XI SS
X SS
XII SS
XII FILO

Vincze Viorica
Stamate Monica
Schiau Constantin
Schiau Constantin
Schiau Constantin
Schiau Constantin
Chiriac Mihai

REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI SPORTIVE ŞCOLARE
AN ŞCOLAR 2019 – 2020
Nr.
crt.

Nume şi prenume

1.

Krauss Paul

III

2.

Suciu Timeea

III

Locul

Faza

Competiţia

națională

Concurs Național
Școlar KARATE DO
Cupa Shorm-Ryu
O.N.S.Ș Liceu

județeană

Disciplina
karate
șah

Clasa
IX MI
XI FILO

REZULTATE LA CONCURSURI ŞCOLARE
AN ŞCOLAR 2019 - 2020
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Locul

Faza

1.

Baciu Manuel

II

internațională

2.

Șimon Alexandra-Maria

II

internațională

3.

Moga Mădălina

I

internațională

4.

Menchiu Horațiu

II

internațională

5.

Gîndilă Radu-Felix

III

internațională
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Competiţia
Simpozion
internațional „Apa -un
miracol”
Simpozion
internațional „Apa -un
miracol”
Simpozion
internațional „Apa -un
miracol”
Simpozion
internațional „Apa -un
miracol”
Simpozion
internațional „Apa -un
miracol”

Clasa
XII SNE
IX SNE
IX SNE
IX SNE
IX SNE

6.

Beldean Daniela

I

internațională

7.

Călin Daniela

II

internațională

8.

Popa Ruben

III

internațională

9.

Mănică PaulaGeorgiana

I

internațională

10.

Bugneru Mălina

II

internațională

11.

Dodoc Ariana-Andreea

III

internațională

12.

Dan Raluca-Andreea

I

internațională

13.

Țârca I. Adriana-Cristina

I

națională

14.

Cîndea Cristian
Biro Bogdan

II

națională

mențiune

națională

15.

Tudor A. Adina-Damaris

16.

Popa Ruben

I

națională

17.

Spătaru Alexandra

II

județeană

18.

Blaga Ioana

III

județeană

19.

Ivan Iulia

mențiune

județeană

20.

Armenean Alexandra
Samira

I
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Simpozion
internațional „Apa -un
miracol”
Simpozion
internațional „Apa -un
miracol”
Simpozion
internațional „Apa -un
miracol”
Simpozion
internațional „Apa -un
miracol”
Simpozion
internațional „Apa -un
miracol”
Simpozion
internațional „Apa -un
miracol”
Simpozion
internațional „Apa -un
miracol”
Concursul Național de
Datini și obiceiuri de
iarnă „Cum e datina
străbună”
Competiția Java –
Programează în
Greenfoot
Concursul Național de
Datini și obiceiuri de
iarnă „Cum e datina
străbună”
Concurs național de
fotografie și film
„Școala voluntarilorîntre atitudini și
aptitudini”
English Customs and
Traditions
English Customs and
Traditions
English Customs and
Traditions
Concursul
interdisciplinar de
eseuri „Cultură și
civilizație engleză,
franceză, germană,
spaniolă”

XI SN
XI SN
XI SN
XII SN
X SNE
XII SN
XII SNE

X IS

XII MI

X Filo

XI SN

X FILO
XII SNE
X SNE
IX SNE

21.
22.
23.
24.

Moldovan Liliana
Roxana
Râșniță Andreea
Mureșan IIulia AnaMaria
Moldovan Liliana
Roxana
Savin Adela

I

județeană

Concursul județean
„Natura și omul”

I

județeană

Concursul județean
„Natura și omul”

mențiune

județeană

mențiune

județeană

Concursul județean
„Natura și omul”
Concursul județean
„Natura și omul”

IX MI
XSS
IX MI
X SNE

RAPORT DE ACTIVITATE
- an şcolar 2019-2020 Comisia de Limbă şi literatură română este alcătuită din cinci membri:
- profesori cu gradul didactic I: Boian Alina-Maria, Lăpădat Ana-Aura, Vincze Viorica, Streza Diana
- profesor cu gradul didactic II: Bonţida Ioana-Maria
În cursul anului şcolar 2019-2020, membrii catedrei de Limba şi literatura română şi Limba şi literatura
latină din cadrul Liceului Teoretic „Axente Sever”, Mediaş au derulat activităţi specifice, în conformitate cu
prevederile contractului individual de muncă şi ale fişei postului. Totodată, activitatea catedrei de Limba şi
literatura română şi Limba şi literatura latină a fost orientată spre realizarea competenţelor de comunicare orală
şi scrisă în limba română şi în limba latină şi spre conturarea unor valori şi atitudini specifice acestor
discipline. Conţinuturile abordate au fost integrate în lecţii care au împletit noţiunile de limbă şi comunicare cu
cele de literatură română şi literatură latină.
a). activităţi didactice
a1). activităţi şcolare
Membrii catedrei
- au întocmit planificările calendaristice, respectând programa școlară şi adaptându-le la particularitățile clasei
de elevi
- în proiectarea activităţii de predare la clasă, au ţinut cont de lucrări de specialitate, de pedagogie şi de
metodică a predării disciplinei şi au avut în vedere concordanţa între competenţele generale, competenţele
specifice, competenţele derivate, conţinuturile învăţării, strategiile didactice, mijloacele de învăţământ, formele
de evaluare
- s-au implicat în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii, prin întocmirea proiectării
ofertei educaţionale (CDŞ)
- au elaborat subiecte de examinare pentru examenul de diferenţă la Limba latină – prof. Vincze Viorica
- au folosit, în evaluarea elevilor, diverse modalităţi de evaluare (iniţială, formativă, sumativă) şi metode de
evaluare (metode tradiţionale de evaluare – probe orale şi probe scrise; metode complementare/ alternative de
evaluare – observarea curentă, referatul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, interevaluarea); au elaborat
subiecte de evaluare şi au interpretat rezultatele la aceste teste
- au asigurat transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare, elaborând planuri de evaluare, criterii de
evaluare, procedură de evaluare, asigurarea permanentă a feed-back-ului; au comunicat permanent cu elevii
- au întocmit planuri remediale (inclusiv pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale), planuri pentru
consolidarea cunoştinţelor, planuri pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare
- au colaborat documentaţia cerută de ISJ Sbiu în vederea achiziționării auxiliarelor necesare pentru disciplina
Limba şi literatura română, cu scopul fixării și aprofundării cunoștințelor necesare susţinerii examenului de
Bacalaureat la Limba şi literatura română
- au pregătit săptămânal elevii claselor a XII-a pentru susţinerea examenului de Bacalaureat
- au organizat și au participat cu elevii claselor a XII-a la simularea examenului de Bacalaureat desfășurată în
liceul nostru la începutul lunii decembrie 2019
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- au organizat întâlniri săptamânale cu elevii pentru pregătirea OLLR (începutul lunii decembrie - faza locală) şi
OLAV (februarie – faza judeţeană)
- au organizat activităţi didactice, desfăşurate în biblioteca liceului, în care elevii (clasa a XI-a MatematicăInformatică, intensiv informatică) au prezentat proiecte realizate sub coordonarea constantă a dnei. prof. Vincze
Viorica (nov. 2019)
- pe parcursul semestrului al doilea (în timpul stării de urgență impuse de pandemia actuală), au accesat și
utilizat platforme educaționale, precum Google Classroom, aplicația Zoom și alte resurse accesibile în mediul
online (aplicația Whatsapp şi aplicaţia Facebook); prin intermediul acestora, au aplicat și distribuit fișe de lucru,
teste de evaluare și autoevaluare, materiale în PPT şi lecții video și au completat săptămânal fișe de raportare a
activităților
a2). activităţi extraşcolare
Prof. Bonţida Ioana-Maria
- în calitate de profesor diriginte al clasei a XII-a Filologie, intensiv engleză a organizat o drumeție la Barajul
Ighiș, o vizită la centrul cultural „Muzeul Gazelor Naturale”; în mediul online, a participat la un tur virtual al
muzeelor lumii.
Prof. Lăpădat Ana-Aura
- a participat la Concursul Național ,,Bătălia Cărților" ca profesor îndrumător și evaluator; eleva Dalia
Alexandra Varga din clasa a IX-a a obţinut premiul pentru cea mai bună pledoarie, iar eleva Sicoe Teodora din
clasa a X-a Filologie a obținut diplomă de participare – noiembrie 2019
- a sprijinit desfășurarea proiectului ,,Bunătatea vine din suflet", și a proiectului Shoe Box - în decembrie 2019
- a participat împreună cu d-na profesor de limba engleză Roman Elena cu elevi din clasa a IX-a Filologie și a
X-a Filologie la ,,Ziua Internațională a cititului împreună" - desfășurat la Biblioteca Municipală „Stephan
Ludwig Roth”, Mediaş – februarie 2020
- a organizat cu elevii clasei a IX-a Filologie activități cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a sărbătorilor pascale
Prof. Vincze Viorica
- a coordonat şedintele de pregătire suplimentară, după ore, în cadrul şcolii, a elevelor din clasa a IX-a
filologie, Bognean Oana și Bărbat Sonia, în vederea participării acestora la la Olimpiada de Limbi clasiceLimba Latină- etapa județeană.
- în data de 2 februarie 2020, a participat în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de Limbi clasice- Limba
Latină- etapa județeană, desfășurată la L.T. Onisifor Ghibu, din Sibiu. În cadrul acestei olimpiade, elevele
liceului, pe care le-a coordonat au obținut următoarele rezultate: Bognean Oana- 90 de puncte- locul I si
calificare la Faza Nationala a Olimpiadei de Limba Latina, iar eleva Bărbat Sonia a obținut 80 de puncte – locul
5, la nivelul clasei a IX-a.
Prof. dr. Streza Diana
- în calitate de profesor diriginte al clasei a IX-a Matematică-Informatică, intensiv informatică, a organizat o
excursie la Râul Sadului, jud. Sibiu - octombrie 2019
- a coordonat Proiectul de parteneriat „Împreună cu Ioan Axente Sever”, încheiat cu Şcoala Gimnazială Axente
Sever, alături de dna. director prof. Agîrbiceanu Ana-Maria şi dna. prof. Moldovan Lenuţa
- a participat cu eleva Duma Sorina Cristina la Concursul Naţional de Poezie „Ocrotiţi de Eminescu” organizat
de Asociaţiunea „Astra” – Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, Primăria Municipiului Blaj, Biblioteca
Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj, Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj, Biblioteca Judeţeană „Lucian
Blaga” Alba Iulia şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; eleva a obţinut premiul al III-lea
b). activităţi metodice
Membrii catedrei
- au participat la toate cercurile metodice (vezi Colegiul „Școala Naționala de Gaz”, Mediaş), la întâlnirile din
cadrul comisiei, la consfătuirile de la începutul anului școlar (septembrie 2019) cu doamna inspector de
specialitate, prof. Negrea Ioana
- au primit inspecţia specială la clasă efectuată de dna. insp. prof. Negrea Ioana cu ocazia inspecţiei şcolare
generale efectuate în liceul nostru (februarie 2020); următoarele cadre didactice au primit inspecţia la clasă:
prof. Bonţida Ioana-Maria, prof. Lăpădat Ana-Aura, prof. Streza Diana; următoarele cadre didactice nu au
primit inspecţia la clasă: prof. Boian Alina-Maria (concediu îngrijire copil), prof. Vincze Viorica (concediu
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medical).
Prof. Lăpădat Ana-Aura
- a participat la ședințele Cercului metodic și a diseminat telefonic informațiile colegilor de catedră - mai 2020
- a creat și a transmis inspectorului de specialitate materiale didactice pentru susținerea activității școlii on-line
– aprilie 2020
Prof. Vincze Viorica
- a participat la două Ședințe Metodice cu profesorii de Limba română și limba latină din Mediaș,
desfășurate la Colegiul „SNG”, Mediaș, din care una a fost organizată și prezidată de doamna Inspector Ioana
Negrea, inspector de specialitate pentru Limba română și Limba latină, din cadrul ISJ Sibiu, iar a doua de către
domnul profesor Csiki Attila. – octombrie 2019
Prof. dr. Streza Diana
- a efectuat, în calitate de profesor metodist la disciplina Limba şi literatura română, inspecţiile curente şi
speciale pentru obţinerea gradelor didactice II şi I şi pentru obţinerea definitivatului în învăţământul
preuniversitar, conform delegaţiei primite de la ISJ Sibiu
- a participat la şedinţa Consiliului Consultativ la nivel de judeţ cu dna. insp. Negrea Ioana (noiembrie 2019) şi
la şedinţa Cercului pedagogic la nivel de judeţ cu dna. insp. Negrea Ioana şi cu dna. insp. şcolar general Rusu
Mina din cadrul Ministerului Educaţiei (mai 2020)
c). activităţi de formare profesională
Membrii catedrei au fost preocupaţi de evoluţia în cariera didactică.
Prof. Bonţida Ioana-Maria
- a participat la cursurile de formare/ webinarii :
-„Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii diferențiate” - decembrie 2019
-„Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță în activitatea didactică” - martie 2020
-„Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând intrumente online” - mai 2020
- a susținut colocviul pentru înscierea la Gradul Didactic I - februarie 2020
Prof. Boian Alina-Maria
- a participat la cursul de formare/ webinarul
- „Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță în activitatea didactică.” - martie 2020
Prof. Lăpădat Ana-Aura
- a participat la cursurile de formare/ webinarii:
- ,,Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță" - martie 2020
- ,,Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente on-line" - mai 2020
- a urmărit webinarii și tutoriale pentru realizarea lecțiilor on-line
Prof. Vincze Viorica
- a participat la cursurile de formare/ webinarii:
- „Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii diferențiate” - decembrie 2019
- ,,Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță" - aprilie 2020
- „Învățarea la distanță în baza site-ului interactiv al profesorului” - iulie 2020
- „Cum integrăm povestea în activitatea didactică” - august 2020
- „WebDidactica” - august-septembrie 2020
Prof. dr. Streza Diana
- a participat la cursurile de formare :
-„Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii diferențiate” - decembrie 2019
-„Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță în activitatea didactică” - martie 2020
-„Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând intrumente online” - mai 2020
- „Profesori în online” - mai 2020
d). alte activităţi
Prof. Bonţida Ioana-Maria
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- a participat în calitate de profesor evaluator la Centrul de Contestații din cadrul Concursului Naţional de
Titularizare a profesorilor, sesiunea august 2020, desfășurat la Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură
„Carol I,” Sibiu, pentru lucrările la Limba şi literatura română
Prof. Vincze Viorica
- a făcut parte din Comisia de evaluare pentru examenul de diferență la Limba latină, atât în luna octombrie
2019, cât și în luna ianuarie 2020, în calitate de profesor evaluator.
- a participat în calitate de profesor evaluator la Centrul de Contestații din cadrul Concursului Naţional de
Titularizare a profesorilor, sesiunea august 2020, desfășurat la Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură
„Carol I,” Sibiu, pentru lucrările la Limba latină
Prof. dr. Streza Diana
- a participat în calitate de membru în Comisia de Bacalaureat – centrul de examen (pentru echivalarea notelor
cu probele orale) Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş şi centrul de examen (pentru susţinerea probelor
scrise) Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu”, Copşa Mică - iunie 2020
- a participat în calitate de profesor evaluator la Concursul Național de Titularizare a profesorilor desfăşurat la
Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I,” Sibiu, pentru lucrările de Limba şi literatura română iulie 2020
- a participat, în calitate de lider sindical la nivel de unitate de învăţământ, la şedinţele liderilor sindicali SIP la
nivel de judeţ şi a diseminat colegilor informaţiile prin intermediul aplicaţiei Whatsapp
Întocmit,
Responsabil comisie metodică,
Prof. dr. Streza Diana

21

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI “LIMBI MODERNE”
SEMESTRUL al II lea 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

Limba engleza
Limba engleza
Limba Franceza

Baciu Ana Maria
Margineanu Iulia
Hategan Alina

Def.
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.
Profesorii de limba engleza au participat la examenele de competente lingvistice organizate in
luna februarie ,la care elevii au obtinut rezultate foarte bune.
S-a realizat în permanență evaluarea elevilor prin teste 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:
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-participare la olimpiada de limba engleză faza locală prof.Roman E ,Baciu A. Mărginean I. si
judetenă Roman E și Baciu A. ,elevul Camberea Sergiu cl. A XI a filologie, obținând mențiune
-participare la faza locala și faza județenă a concursului de monologuri „Public speaking” toate
profesoarele de limba engleză
- in luna martie s-a organizat primirea delegației americane din Michigan –catedra de limba
engleză.

- in 7 mai catedra de limba engleza a organizat o oră deschisa cu tema „Learning literature
through drama ” cu toate cadrele de limba engleza din oraș și din zonă în cadrul cercului
pedagogic de zonă.
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- in perioada 9-11 mai elevii cl a XI filologie au participat la un prioect European de ziua
Europei,insumând dezbateri, interviuri, jocuri distractive, vizite în împrejurimile Mediașuluicoordonator prof.Roman E.
-în 16 mai elevii cl.a XII a au susținut lucrările de atestat lingvistic la limba engleza – org. prof
Roman E. și Mărginean I.
-prof. Mărginean I. a organizat o excursie la Cluj-Napoca
-în 20 martie elevii noștri au obținut premiul Lectoratului francez -prof. Hațegan A.
- 26-27 martie „Cinema Edu ” prof.Hațegan A.
-5 martie „Vive la Francophonie” prof. Hațegan A.
- „Pozitiv în gândire , negative în analiză” simpozion la Muzeul gazului- prof.Hațegan A.
-26 aprilie participare la cercul metodic – prof. Hașegan A.
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.
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Analiza activităţii membrilor catedrei de
Matematică şi Tehnologii
pe anul şcolar 2019-2020

În anul 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. Laboratorul 3 de informatică a fost complet renovat în
acest an. Laboratoarele 1 și 3 au fost dotate cu câte un laptop performant.
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. Membrii catedrei au participat la
cursuri de formare în predarea on-line.
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 (balul bobocilor, drumeţii, excursii etc.).
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. Pregătirea se face
după un orar stabilit de profesori.
Prof. Loredana Voicea a redactat anuarul şcolii şi revista şcolară şi a întocmit şi
încărcat pe platformă materialele CEAC pentru Liceul Teoretic „Axente Sever”. A realizat
RAEI al Liceul Teoretic „Axente Sever”. 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. A participat la cursurile de formare:
”Profesor on-line”, ” Eficientizarea și modernizarea activităților didactice utilizând
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instrumente online”, ”Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță în
activitatea didactică”
Prof. Gabriela Florea a actualizat dosarul catedrei, pentru anul şcolar 2019-2020. A
participat la programul internațional Hour of Code cu toate clasele. A participat cu 11 elevi
din clasele a IX SN și a XII-a MI la concursul internațional “Bebras”. A participat la
programul internațional Code Week cu toate clasele. A organizat cu clasa a XII-a MI excursie
la Târgul de Crăciun din Sibiu. A participat la proiectul național ”Shoebox” cu clasa a XII MI.
A coordonat realizarea materialului clasei a XII-a MI pentru platforma absolvenților 2020. A
participat la cursurile de formare: ”Profesor on-line”, ”Eficientizarea și modernizarea
activităților didactice utilizând instrumente online”, ”Atelier pentru utilizarea platformelor de
învățare la distanță în activitatea didactică”. A participat cu elevii, Cîndea Cristian din cls.a
XII-a MI și Biro Bogdan din cls. a XII-a IS, la concursul național ”Greenfoot” și a obținut
locul II.
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 cursurile de formare continuă: “Oportunități egale în educație prin valorizarea
instruirii diferențiate”, ”Eficientizarea și modernizarea activităților didactice utilizând
instrumente online”.
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”.
Prof. Gabriela Florea şi prof. Loredana Voicea s-au ocupat în continuare de
administrarea şi întreţinerea laboratoarelor de informatică.
Toți membrii catedrei au participat cu clasele la care sunt diriginți la concursul “Cea
mai frumoasă clasă din liceul teoretic Axente Sever”.
Din data de 11 martie 2020 toți membrii catedrei au susținut orele on-line. Pregătirea
examenului de bacalaureat s-a făcut tot on-line. Pe parcursul anului membrii catedrei s-au
pregătit cu conştiinciozitate pentru fiecare oră întocmind, planuri sau schiţe de lecţie după caz.
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În cadrul orelor au folosit la maximum mijloacele de învăţământ din dotare. Pandemia nu ne-a
oprit să ne facem datoria.
Și în acest an rezultatele la bacalaureat la matematică și informatică au fost foarte
bune. Dintre absolvenții clasei a XII-a MI, 14 au fost admiși la facultatea de Iinformatică,
ceilalți fiind admiși la facultatea de inginerie domeniul IT. Rezultate foarte bune la admiterea
în facultate au obținut toți absolvenții liceului nostru.
Întocmit de responsabilul comisiei metodice
al catedrei de matematică şi tehnologii
prof. Gabriela Florea

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII CATEDREI DE STIINTE EXACTE
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 anului
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:
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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.
In semestrul II profesorii catedrei sau ocupat de olimpiada de fizica, chimie, biologiefaza judeteana.
Profesorii Moldovan Lenuta, Agîrbiceanu Ana-Maria, Duma Delia și Chindea Ioan au
participat la Simpozionul Internațional “Apa un miracol”, deasemenea s-au ocupat de
organizarea Concursului Judetean “Natura și omul.
Doamnele profesoare Zamfirescu Georgeta și Cîmpean Miredda au realizat
concursuri sportive la nivel școlar.
Din cauza pandemiei concursurile sportive la nivel pe localitate, județean și național
s-au anulat.
Șef catedră științe exacte:

Prof: Chindea Ioan

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII CATEDREI OM SI SOCIETATE IN ANUL SCOLAR
2019 / 2020
Catedra este formata din domnii profesori:






HULPUS ELENA – SOCIO-UMANE (profesor pensiionar)
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 2019 / 2020 s-au realizat urmatoarele obiective:
 S-a cercetat lista cu manual valabile in anul scolar 2019 / 2020 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 2019 / 2020. 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
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 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 2019 : vizite cu voluntarii la U.A.M.S. (Unitatea de Asistenta
Medico Sociala) Medias
 Decembrie 2019 : Activitate de voluntariat la Centrul de Asistenta Sociala « Sfantul
Andrei »
 Decembrie 2019: colectat fonduri si pregatit pachete pentru varstnicii de la U.A.M.S.
(Unitatea de Asistenta Medico Sociala) Medias, impreuna cu echipa de voluntari ai
liceului. Activitatea a fost sustinuta si de Corul de tineri de la Catedrala ortodoxa
Medias
 Decembrie 2019: 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 (Radio Medias 725) a unor actiuni ale liceului (Sanitarii
Priceputi, Ziua Pamantului, Ziua Portilor Deschise, Eco-Şcoala etc)
 Pregătire permanentă pentru olimpiada cu elevii claselor IX-XII
3. Doamna profesoară HUDEA IOANA
-

Pregătire permanentă pentru bacalaureat cu clasa a XII-a SS
Pregătire permanentă pentru olimpiadă cu elevii claselor IX-XII (decembrie 2018 –
faza pe şcoală)
Activităţi recreative cu clasele a XI-a (Balul Bobocilor)
Excursie cu organizatorii si participantii la Balul Bobocilor (ianuarie 2019)
Insotire elevi participanti la olimpiada nationala de Geografie (aprilie 2019)

4. Domnul profesor SCOROBET DANIEL
-

Activităţi specifice clasei a XII-a
Participarea la Turneul de Fotbal organizat în incinta Lic Teoretic Axente Sever
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-

Excursii cu elevii claselor a XI-a

5. Doamna profesoară SIMA SIMONA
 În debutul anului am elaborat, aplicat şi analizat testele predictive toate clasele. Pe
baza rezultatelor am realizat proiectarea didactică stabilind competenţele specifice
urmărite şi strategiile didactice în funcţie de acumulările şi nivelul de pregătire al
elevilor.
 Pentru realizarea în bune condiţii a orelor, am recurs la utilizarea unor mijloace de
specifice – manualul, fișe de lucru, fișe de documentare, video-proiectorul, precum şi
a altor mijloace specifice. Totodată, strategiile didactice utilizate au fost alese în
funcţie de nivelul de pregătire al majorităţii elevilor, fără a afecta însă posibilităţile de
afirmare ale elevilor cu cunoştinţe superioare şi un potenţial intelectual ridicat.
 În cadrul activităţii mele, un accent important am pus pe pregătirea profesională şi
metodică, precum şi pe activitatea ştiinţifică. Am participat la mai multe curssuri de
formare derulate de CCD Sibiu (cursul de prim ajutor și proiectul Didactino) precum
și la formarea profesorilor implicați în concursul național Tinerii dezbat.
 De asemenea am participat la proiectul “European Network of Debating Teachers”, în
calitate de formabil.
RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI EDUCATIV
ANUL SCOLAR 2019-2020
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 2019-2020,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 organizatoricadministrativ.
Astfel:
• 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 ( în semestrul întâi au avut loc
lunar, întâlniri ale membrilor Consiliului).
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• Organizarea alegerilor pentru semnarea Comitetului de conducere a
Consiliului- consilier educativ ;
• Planificarea şedinţelor cu părinţii - profesorii şcolii;
• Participarea la consfătuirile consilierilor educativi;
• Organizarea de lecţii demonstrative la dirigenţie (și a asistențelor) ;
• 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);
 Concursul culinar “Yummy Maraton”
 Campania ShoeBox-elevii şi profesorii diriginţi
 Vizite facultăți
 Excursii Târguri de Crăciun
 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”;



Reevaluare Eco Școală și obținerea Steagului Verde
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
didactice în acţiuni de mentorship;
- Implicarea cadrelor didactice
auxiliare (bibliotecar, laborant) în
activităţile educative.
Oportunități

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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Amenințări

- Elevi cu potenţial crescut;
- Plecarea în străinătate a părinților;;
- Realizarea de programe care aduc surse - Minimizarea importanței activităţilor
de finanţare;
educative extraşcolare.
Prof. Hudea Ioana Maria

RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR
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
 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:
 În semestrul al doilea în condițiile pandemiei toți diriginții au continuat
comunicarea cu elevii și familile lor prin metodele online
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 psihopedagogic, 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”

32

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 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
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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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